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St. Constance Parish 
Fourth Sunday of Easter 

May 7,  2017

So Jesus said again, "Amen, amen, I say to you, 
I am the gate for the sheep. 

All who came before Me are thieves and robbers, 
but the sheep did not listen to them. 

I am the gate. 
Whoever enters through Me will be saved, 

and will come in and go out and find pasture. 
A thief comes only to steal and slaughter and destroy; 

I came so that they might have life and have it more abundantly." 
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Fourth Sunday of Easter/ Czwarta Niedziela Wielkanocna

Monday, May 8  
  8:00am Eng   + Stanisław Purchla 
  8:30am Pol    Stanisław Grochowski 
  7:30pm Pol ̀    Intencje Specjalne 
   
 
Tuesday May 9   
 8:00am Eng    Dorothy Ward 
 7:15pm Pol    Intencje Specjalne 
  
 Wednesday May 10 Saint Damien de Veuster, Priest 
 8:00am Eng    Children preparing for First  
       Communion  
 8:30am Pol   + Hieronim Ratajczyk 19‐ta rocznica  
 7:30pm Pol    Intencje Specjalne 
    
  
Thursday, May 11     
  8:00am Eng    Sr. Zofia Turczyn Birthday 
  8:30am Pol   + Irene Duszyński 
  7:30pm Pol    Intencje Specjalne 
  
   
Friday, May 12       Saint Nereus and Achilleus,  
              Martyr; Saint Pancras, Martyr 
  8:00am Eng   + Wally Mudd 
  8:30am Pol   + Marian Kocyłowski 
   7:30pm Pol   Intencje Specjalne 
  
 
Saturday May 13  Our Lady of Fa ma 
  8:00am Eng   + Helena i Bolesław Wolejko 
  8:30am Pol   + Helena Kijowska 
  4:30pm Eng   For Our Mothers  
  7:00pm Pol      May Devo on 
  8:00pm Pol    Za Nasze Matki 
       Intencje Specjalne 
   
Sunday, May 14  Fi h Sunday of Easter  
              – Mother’s Day 
  7:30am Eng    For Our Mothers 
  9:00am Pol    Za Nasze Matki 
10:30am Eng   For Our Mothers 
12:00pm Eng   For Our Mothers 
  1:30pm Pol    Za Nasze Matki 
  6:00pm Pol    Nabożeństwo Majowe 
  7:00pm Pol    Za Nasze Matki 
    
    

  
   
  

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 

 Mary, Mother of God,  
Pray for us! 
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Monday, May 8 
Woman’s Club Board Meeting 
7:00pm Polish May Devotions 
 
Tuesday, May 9 
Eucharistic Adoration 
7:15pm Polish May Devotions 
 
Wednesday, May 10 
7:00pm Polish May Devotions 
Glory and Praise Choir Practice 
 
Thursday, May 11 
7:00pm Polish Baptism Meeting -  Registration is  required 
7:00pm Polish May Devotions 
 
Friday, May 12 
7:00pm Polish May Devotions 
Kolbe Dance Group “Vera” 
 
Saturday, May 13 
First Communion 
Second Collection – Catholic Charities 
7:00pm Polish May Devotions 
 
Sunday, May 14 
Holy Name Mass & Fellowship 
Happy Mother’s Day 
Second Collection – Catholic Charities 
6:00pm Polish Mass Devotions 

Weekend Collec on —  April 30, 2017 
Kolekta niedzielna — 30 kwietnia, 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 collec on required— $ 10,250 
Minimum tygodniowego wymaganego dochodu  

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

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

 
 

III Andrzej Świtajewski & Iwona Grochowska 

WEDDING BANNS: 

School Lo ery 

TOTAL:  $   8,050.00 
Parish maintenance & Energy  $                   65.00 
Adopt A Student      $                  72.00 
Basket blessings       $       2,923.00 
Easter Offering (4/30)    $                465.00 
Rice bowl        $       6,845.36 
Mother’s Day       $     410.00 
Easter Offering (4/16)    $           27,886.00 

  4:30pm  —  $         972.00  
  7:30am  —  $         504.00    
  9:00am  —  $      2,435.00   
10:30am  —  $         968.00 

12:00pm —  $          757.00 
1:30pm   —  $       1,382.00 
7:00pm   —  $       1,004.00 
Children: — $            28.00 

April 30 - Week 36 - Cyra Family - #331 

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, 
 
 Z inicjatywy Pawła VI ustanowiono czwartą niedzielę 
Wielkanocy Dniem Modlitw o powołania kapłańskie, 
diakońskie, zakonne i do instytutów konsekrowanych, 
czyli o powołania do życia z Chrystusem, w Chrystusie 
i przez Chrystusa. 
 Nietrudno zauważyć, że coraz więcej ludzi 
ochrzczonych ma problemy z odczytaniem swojego 

powołania oraz z podjęciem odpowiedzialności za nie. Dotyczy 
to nie tylko trudności związanych z podjęciem decyzji na całe 
życie, czyli odkryciem powołania szczegółowego – do małżeń‐
stwa, kapłaństwa lub życia konsekrowanego, lecz przede 
wszystkim trudności związanych z realizacją podstawowego 
powołania, jakim jest powołanie do świętości.  

Nasza parafialna Szkoła św. Konstancji, która w ten weekend 
celebruje 100‐lecie,  jest bardzo ważną częścią naszej parafii. 
Dzisiaj dziękujemy Bogu za rodziców, nauczycieli, wychowaw‐
ców, katechetów, sponsorów i patronów szkoły. To wy macie 
ogromny wpływ na kształtowanie powołań i przygotowanie 
dzieci do wybrania zawodu i kierunku dalszej nauki. To dzięki 
wam doczekaliśmy się tego pięknego jubileuszu. Dziękujemy 
Bogu za dzieci i młodzież, która obecnie uczęszcza do naszej 
szkoły.  Dzisiaj również wyrażamy wdzięczność Bogu, za wszyst‐
kich absolwentów naszej szkoły, którzy posługują jako kapłani, 
prawnicy, lekarze, nauczyciele i w innych zawodach w różnych 
częściach Stanów Zjednoczonych, którzy niosą Boga w sercu do 
tych wśród których pracują. Dzisiaj witam serdecznie tych, któ‐
rzy przybyli z bliska i z daleka na uroczystości jubileuszowe. 
Niech to spotkanie będzie okazją również do pogłębienia więzi 
z waszą ukochaną szkołą i parafią św. Konstancji.  Zapraszamy 
was częściej przy różnych nadarzających się okazjach i bez 
szczególnej okazji.  Gratuluję pani dyrektor Ewie Panczyk, za‐
rządowi szkoły, nauczycielom i całemu komitetowi pięknego 
przygotowania uroczystości jubileuszowych. Po uroczysto‐
ściach 100‐lecia parafii, cieszę się, że Bóg pozwolił mi doczekać 
się następnego jubileuszu 100‐lecia szkoły. Parafia bez szkoły 
to tak jak bez duszy. Życzę i modlę się aby Pan błogosławił 
Szkołę św. Konstancji na dalsze lata. 

Trzeba nam głębszej refleksji, aby zrozumieć Boże wezwanie, 
które jest kierowane do każdego z nas. Trzeba podjąć tę reflek‐
sję, aby je usłyszeć i przyjąć sercem i życiem. Ma to konkretne 
następstwa dla naszego życia chrześcijańskiego. Bardzo istotna 
jest nasza troska o nieustanne wzmacnianie więzi z Chrystusem 
Dobrym Pasterzem, i to zawsze, we wszystkich okolicznościach 
naszego życia, niezależnie od tego, czy znajdujemy się nad 
„spokojnymi wodami”, czy też przyszło nam iść „ciemną doli‐
ną”.  Dzisiejsza niedziela zachęca nas do szczególnej modlitwy 
za kapłanów. Kapłan prowadzi nas drogą do życia wiecznego, 
drogą wiodącą przez żywą bramę, którą jest Jezus Chrystus. 

Dlatego otaczajmy naszych kapłanów modlitwą i zawierzaj‐
my ich posługę Maryi, Matce Dobrego Pasterza. Módlmy się 
także o wzrost powołań do kapłaństwa. Chodzi o to, aby Chry‐
stusowa owczarnia miała wystarczającą liczbę pasterzy, inaczej 
ucierpi na tym, gdyż będzie zaniedbana, a nawet może się roz‐
proszyć.  

Szczęść Boże! 

Dear Parishioners and Friends, 
 
On the ini a ve of Pope Paul VI, the Fourth Sun‐

day of Easter is designated the Day of Prayer for 
priestly, diaconal, religious and consecrated voca‐

ons, namely, the voca on to life with Christ, in 
Christ and through Christ. 

It is easy to see that more and more bap zed 
people have problems with recognizing their own 
voca ons and taking responsibility for them. This concerns not 
only the difficulty of making a life‐long decision, namely the 
discovery of a specific voca on ‐ marriage, priesthood or con‐
secrated life, but above all, it is the difficulty of realizing the 
fundamental voca on of being called to holiness. 
  This weekend is very important for our parish. Our parish 
St. Constance School celebrates its 100th anniversary. Today 
we thank God for the parents, teachers, educators, catechists, 
sponsors and patrons of the school. You all have profound 
influences on voca ons and the prepara on of children in 
choosing a profession and direc on to con nue learning. It is 
thanks to you that we have reached this beau ful jubilee. We 
thank God for the children and young people who are current‐
ly a ending our school. Today we also express our gra tude 
to God for all our school graduates who serve as priests, law‐
yers, doctors, teachers, and other professionals in various 
parts of the United States, who carry God in their hearts to 
those with whom they work. Today I greet those who came 
from near and far for the  Jubilee celebra ons. May this gath‐
ering be an occasion to deepen your rela onship with your 
beloved school and parish of St. Constance. We invite you 
more o en on different occasions and non‐special occasions. I 
congratulate the Principal, Eva Panczyk, the school board, the 
teachers and the en re commi ee for the beau ful prepara‐

on of the Jubilee Celebra on. A er the 100th anniversary of 
the parish, I am pleased that God has allowed me to look for‐
ward to the next 100th anniversary of the school. A parish 
without a school is like one without soul. I wish and pray for 
the Lord’s blessing upon St. Constance School for many years 
to come. 
  We need deep reflec on to understand God's call, which is 
addressed to each of us. This reflec on is necessary to hear 
and accept God's call within our hearts and lives. This has con‐
crete implica ons for our Chris an life. It is very important for 
us to con nually strengthen our rela onship with Christ the 
Good Shepherd, and always, in all circumstances of our lives, 
whether we are on "calm waters" or whether we are going 
through  “the dark valley." Today's Sunday invites us to a spe‐
cial prayer for priests. The priest leads us to eternal life, the 
way through the living gate ‐ Jesus Christ. 
 Therefore, let us encircle our priests with prayers and en‐
trust their ministry to Mary, Mother of the Good Shepherd. 
Let us also pray for the growth of voca ons to the priesthood. 
The point is so, that Christ will have enough shepherds for His 
flock, otherwise it will suffer due to neglect and even be 
sca ered.  

God bless! 
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INVITATION    
 

We cordially invite everyone to par cipate in the 
solemn dedica on of the new statue of  

Our Lady of Fa ma on the 100th anniversary of 
the appari ons of Our Lady of Fa ma.  

The statue was funded by the Polish Rosary Circle 
Group and parishioners of St. Constance and 
made by the Chicagoan ar st Leonard Szczur.   

It will be blessed by His Excellency Bishop  
Andrzej Wypych, May 13, 2017, at 7:00pm.  

A er the solemn blessing, a procession will be 
held during which we will recite the Rosary. A er 
the Rosary service, the Bishop will celebrate the 
Mass and present our inten ons to the interces‐

sion of Our Lady of Fa ma. 
 

Fr. Thaddeus Dzieszko, Pastor  
Mrs. Zofia Czarny, Leader of the Polish  

Rosary Group 

 
ZAPROSZENIE 

 
Serdecznie zapraszamy na uroczyste poświęcenie nowej Figury Matki Bożej Fa mskiej,  

dla upamiętnienia 
100‐ej rocznicy objawień Matki Bożej w Fa mie. 

Figura została ufundowana przez parafialne Polskie Kółka Różańcowe  
i parafian św. Konstancji  i wykonana 

przez chicagowskiego  artystę Leonarda Szczura. 
Figura będzie poświęcona przez 

Jego Ekscelencję Biskupa Andrzeja Wypycha, 
13‐go maja, 2017, o godz. 7:00‐ej wieczorem. 

Po poświęceniu odbędzie się procesja, podczas której będziemy odmawiać różaniec. 
Po nabożeństwie różańcowym Ks. Biskup odprawi Mszę świętą polecając nasze intencje  

wstawiennictwu Matki Bożej Fa mskiej. 
 

Ks. Tadeusz Dzieszko, Proboszcz 
Pani Zofia Czarny, Główna Zelatorka Kółek Różańcowych 
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ON SONGWRITING, AND VOICE 
Copyright 2016 by John B. Reynolds (john@jrwrites.com) 

 
 

 When my wife and I were married in 1981, we 
hired a pianist we’d heard play/sing at an earlier 
wedding. Together, we sent him the songs we 
chose, but OTDL, I also sent him a song I’d 
wri en. I can’t read/write music, though, so I 
penned the lyrics, made up a melody, sang the song onto a 
casse e, sent it to the guy, and asked if he’d play/sing this 
song, too. He said sure, and come November 21, he did. Gail 
seemed to like it, so I just kept them coming, and every No‐
vember 21st since, I’ve sung her a new song. All of which is 
why I laughed out loud as I drove to Chicago’s Old Town 
School of Folk Music two months ago. I was headed there on a 
Tuesday night in early March to cash in on Gail’s Valen ne’s 
gi : an eight‐week songwri ng workshop. I was happy for it, 
but also in midated by it. Regardless, I told Gail thanks and 
packed up my guitar, but only enroute did I gain clarity. I write 
a new song for my wife every year for 36 years, and my wife 
sends me to songwri ng school. Hmmmm… 
  With an impressive singing/songwri ng/teaching resume, 
our instructor Steve Dawson gave us prompts each week, and 
we were to come back the next with something new to sing to 
the class. I learned much in the process, and heard some 
amazing songs! A guy named Jim wrote a touching nod to Glen 
Campbell: Adios My Friends. Emily wrote the haun ng A Tree 
Remembers. Brad wrote Mad Man in Charge; Ethan, Kilimanja-
ro; Greg, Head Over Heels; Chris ne, Above the Land of Fire; 
and Bryan wrote the hilarious Miranda.  And this Bryan said 
something that touched me a er I sang one of my songs. He 
said that my lyrics were so well‐constructed that I seemed to 
be making them up as I went along, in the sense that he could 
hear me just telling the story. This touched me so because it 
speaks to voice, that juice in wri ng that lets people hear the 
words, and not just see them on the page (or song sheet, I 
suppose). Voice is everything, and today’s Gospel is everything 
about voice. 
 Here, Jesus posi ons himself as the Good Shepherd, ex‐
plaining that “the sheep hear his voice, as the shepherd calls 
his own sheep by name.” But note that it’s not just any voice, 
for Jesus goes on, “he walks ahead of them and the sheep fol‐
low him because they recognize his voice,” then adds that the 
sheep won’t follow a stranger “because they do not recognize 
the voice of strangers.” Get it? To the flock, a stranger’s voice 
doesn’t ring true. Led by Dawson in a like vein, we discussed 
each other’s songs a er our rendi ons, and we spoke a few 

mes about the importance of songs being true. Surely truth is 
integral to voice. I read a fantasy book long ago about a bard 
who sang his boat safely to shore through a storm because in 
that moment his song was perfect and true. These are the 
songs Dawson and my classmates want to write each me we 
sit down. Well, Jesus is calling us safely to shore, singing us 
there in a sense. And on our best days, we hear his voice, for 
his song is forever perfect and true.  

Young - At - Heart 
     Please  note our meeting is on the THIRD Monday of 
May 15, 2017.  Doors Open at 11:00am   
Our luncheon will be served at 11:30 or so.  Donation $5! 
We have been invited to the May Crowning Mass with the 
school children at 12:45.  
    Congratulations to the First Communicants!  Hope every-
one will have a wonderful Mother's Day. At this 
May  meeting we will collect monetary donations for the 
USO.   We also remind you to bring your Pennies for the 
school, box tops, pull tabs, used eyewear, cancelled stamps 
and NEW YARN.   
     Members will be attending the Patty Waszak show on 
Wednesday, May 17, 2017. Please be at the Muzyka Funer-
al home parking lot at 8:30am. Promptly. Bus leaves 
promptly.    
    Are you collecting non-perishables foods for our June 5, 
2017 party?  Remember with this food, the Little Brothers 
of the Elderly feed the less fortunate.  Please let's show 
them our support!  
   Donations for the June 5, 2017 47th  Anniversary Party 
will be $15.  A gala luncheon is planned.  The party will be 
held in Borowczyk Hall.  
    Are you spreading the word about our Polka Mass?   
Please do.  Remember, Saturday, May 20, 2017, 4:30pm.   
Back by popular demand!!!!  All are invited.  Spread the 
word!   
    We received a note of thanks to our club,  especially to 
Elaine Beatovic from Mrs. Margaret Tanikowski, our 
school's librarian for the wonderful book donation of    
"Fatima Mysteries".  We thank Elaine for her thoughtful 
gift. 
     For those of us who know Mary Therese Schaefer's fam-
ily, her son-in-law Pat, started his own Lawn Service as a 
teenager.  His business has grown through the years with 
tenacity and hard work.  We congratulate Pat Santucci and 
his wife Sue on their 25th year of business  If you are in 
need of lawn or yard service call Pat at Reliable Lawn Ser-
vice.   
When not "busy", Sue and Pat run the bingo at St. Rosalie's 
Church!  Many of us have enjoyed these fun evenings.  We 
will post the days of bingo next week.   
    Please keep our members and some family members in 
your prayers.  Send cards!  Terry Benduha is coming along 
nicely. One of Terry's family members is in need of your 
prayers as well.  He needs our prayers and support.   
    Margaret Pilja is  slowly healing from her broken 
arm.  Our prayers are also for Amy Parisi and Lorraine Bu-
jewski  and all who have requested prayers. 
    We send our congratulations to Reverend Father Gene 
Szarek, CR and Reverend Father Dennis Sanders, CR who 
are celebrating their Golden Jubilees in the priesthood. 
May Birthday Greetings to Father Scott Donahue, Maria 
Mora, Dolores Bartyzel, Jane Wright, Ed Ciesla, Jeanne 
LeClercq, Margaret Schaefer, Bill LeClercq.  Have a won-
derful Day! 
   Happy Anniversary to:  Bill and Mary Jo LeClercq (26 
years), Paul and Marilyn Guillemette (52 years), James and 
Liz Glowa (36 years). Best wishes to you all! 
    Happy Polish Constitution Day!   Happy Memorial Day! 
May is Older American Month! We must celebrate! 
If you need anything call Bernie and Sharon.  
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Gromadźmy pieniądze. Zarabiajmy pieniądze. 
Zróbmy to razem w tym samym czasie! 
 
Współpracujemy z MB Financial Bank w programie MB Bank on It!, który pozwala gromadzić pie‐
niędze dla naszej wspólnoty parafialnej i umożliwia zarabianie podczas otwierania nowego konta 
MB Checking za pośrednictwem tego programu. * Dodatkowo każdy może otrzymać dostęp do do‐
skonałych produktów i usług firmy MB. 
 
Dowiedz się, jak możesz zarobić 50 USD na naszą parafię i 100 USD dla siebie! 
Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat programu, skontaktuj się z przedstawicielem MB. 
 

 

 
 

 

 

    

  
Mother’s Day Spiritual Bouquet cards 
in English and Polish are available at 
the back of the church. Prayer is a 
wonderful gi  and one way to remem‐
ber our mothers, living and deceased. 
Dona ons can be dropped into the col‐
lec on basket or into the rectory mail 
slot.  We will pray for our Mothers on 
May 14, 2017 during all Holy Masses. 

An Invita on for New Lectors 
If you have a desire to proclaim God’s Word and 
possess good communica on skills, 
we invite you to audi on for Minis‐
try of the Word. You must be a con‐
firmed Catholic, registered parish‐
ioner and live according to the 
teaching of the Catholic Church.  
Audi ons will be held on Wednesday, May 17th at 
6pm in Church. Please use the main doors to enter.  

St. Constance Young-at-Heart  
Senior Club invites you to join 
us in our Annual Polka Mass. 
 
Mass will be celebrated at St. Constance Church on 
Saturday, May 20, 2017 
at 4:30pm. 
We look forward 
to  your participation in 
this special event cele-
brating our culture and 
ethnicity. 
The response to the pre-
vious Polka Mass has been so positive  it is  back by 
popular demand.   
This mass fondly referred to as  "The Polka Mass" 
shares the music of our culture in an authentic and 
respectful manner. 
 
Please join us in this very spiritual experience. 
 
Music provided by the Dennis Moytka,  and the 
"Good Times Band" 
Everyone is welcome.  We look forward to seeing 
you. 
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You are invited to purchase from the "Tree of 
Life" a leaf on which you can place the 
names of your loved ones: deceased parents, 
siblings, relatives, friends, parishioners, etc. 
so that their memories will last forever. Pro-
ceeds from this project will be used for 
flowers and expenses associated with the 
maintenance of the Church. There are both 
large and small leaves on the "Tree of Life". 
For the engraving and mounting of each 
small leaf, the donation is $250.00, while 
for each large leaf it is $400.00. The number 
of leaves is limited and there may not be 
enough for everyone. Please visit the rectory 
office to complete all necessary transactions. 
For more information, please call our secre-
tary, Dorota Strek (773) 545 8581 ext. 0. 

Place the names of your  
deceased loved ones on the 

“Tree of Life”. 

The Word  
Made Clear 

  
Want to learn more 
about Scripture? 
Check out The 
Word Made Clear, 
a website dedicated 
to studies on each 
Gospel and the 
Biblical Roots of the Mass.  Creator of the 
site, Rev. James P. McIlhone, is the Direc-
tor of Biblical Formation for the Archdio-
cese of Chicago. Visit 
www.wordmadeclear.net to listen to Fr. 
McIlhone’s audio presentations on the 
Gospels. 

2017 Summer Scripture Seminar at USML      
June 25 to 30 

Enrich your 
spiritual life 
this summer, 
a end presen‐
ta ons by 
some of the 
best Scripture 
Scholars in the 
world. Pray, 

eat and socialize with the speakers and other a endees, and find respite on our 
peaceful grounds. A endees may commute or stay overnight, and can choose 
to come for individual lectures or the en re seminar. The best way to enjoy the 
program is to stay for the week from Sunday evening through Friday morning to 
experience the rhythm of prayer, study and relaxa on with the Mundelein com‐
munity. Con nuing Educa on Units are available! Early Bird Registra on dis‐
count is offered un l April 30th. This year the focus is Revela on: A Book of 
Hope in Troubled Times. For more informa on and registra on: 
www.summerscripture.org. 
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Evening of bilingual Worship and Adoration, Saturday, May 20th, 6pm 
 

Wieczór uwielbienia, śpiewu i refleksji ze Słowem Bożym 
Sobota 20 maja, 6pm  

 
All are Weclome! 
The Youth Group “Effatha” 

W każdą 2 i 4 sobotę miesiąca 
o godzinie 7 wieczorem   
zapraszamy wszystkich chętnych 
na spotkania grupy młodzieżowej 
Effatha! 
 
Spotkania odbywają się  
w konwencie!  
Wejście od strony rampy! Przynie-
ście ze sobą  Pismo Święte  i rado-
sne serce!  
 
Uwaga! 13 maja zapraszamy mło-
dzież na uroczystą procesję przed 
poświęceniem figury Marki Bożej! 
Zbieramy się o godz. 6:45pm w 
kościele. 

OPEN UP! 

Every 2nd and 4th Saturday of the month 
at 7pm, we invite all interested to our   
Youth group “Effatha!” 
 
Meetings are held in the convent! 
Ramp entrance! Bring Bible  
and a joyous heart with you! 
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Rekolekcje po poronieniu! 
 

Zapraszamy na rekolekcje  
"Uzdrowienie po poronieniu"  w Chicago,  

od 9 do 11 czerwca. Skorzystaj z tej możliwości; tutaj 
znajdziesz zrozumienie i pocieszenie po stracie dziecka 

oraz zakończysz żałobę. Zapisy i informacje  
u s.Maksymiliany, tel. 773 656 7703.  

Ilość miejsc jest ograniczona. 

Nabożeństwo Pierwszej Soboty 
ze względu na uroczyste 

poświęcenie Figury Matki 
Bożej Fa mskiej zostało 

przeniesione na drugą so‐
botę czyli 13‐go maja o 

godz. 7pm.  
Dzień który upamiętnia 

pierwsze objawienie Matki 
Bożej Fa mskiej. 

 

MAJ - MIESIĄC OFIAROWANY MARYI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA  
NABOŻEŃSTWA MAJOWE  

W NASZEJ PARAFII: 
OD PONIEDZIAŁKU DO SOBOTY  

O GODZ. 7:00 WIECZOREM. 
PO KAŻDYM NABOŻEŃSTWIE  

ZACHĘCAMY DO UCZESTNICTWA WE MSZY 
ŚW. O GODZ 7:30  

W NIEDZIELĘ NA „MAJÓWKĘ” ZAPRASZAMY O 
GODZ. 6:00 WIECZOREM 

 
Organizacja „Polscy patrio‐

ci” zaprasza na spotkania z 

posłem Tomaszem Rzym‐

kowskim  w piątek 19 maja 

o godz.8;00 wieczorem (po 

Mszy Św. o godz.7:00) w Sali 

parafialnej przy Bazylice Św. 

Jacka  3636 W. Wofram St. 

w Chicago oraz w sobotę 20 maja 2017 o 

godz.8:00 wieczorem (po Mszy Św. o godz. 7:00 )

w sali Księdza Borowczyka przy Kościele Św. Kon‐

stancji 5843 W. Strong St. w Chicago. 

Tomasz Rzymkowski - poseł, prawnik, wiceprze-
wodniczący grupy bilateralnej polsko-
amerykańskiej . Poseł, któremu nie jest obojętny 
los Polonii i polskości za granicą", szczególnie los 
polskich emerytów w Stanach Zjednoczonych. 

Spotkanie z Pawłem Zyzakiem 
 
W niedzielę, 21 maja br., o godz. 8.00pm (po 
Mszy św. o godz. 7.00pm) spotka się z Polonią w 
Sali Borowczyka dr Paweł Zyzak, polski histo-
ryk, dziennikarz, doktor nauk humanistycznych, 
były pracownik Instytutu Pamięci Narodowej i 
autor głośnej biografii przywódcy „Solidarności”  
wydanej w 2009 r. pt. „Lech Wałęsa – idea i historia. Biografia 
polityczna legendarnego przywódcy Solidarności do 1988 ro-
ku”. 
 
Spotkanie będzie związane z promocją najnowszego dzieła dr 
Zyzka, dwutomowej pracy pt.” Efekt domina. Czy Ameryka 
obaliła komunizm w Polsce?”. 
Autor będzie także analizował aktualną sytuację społeczno-
polityczną w Polsce. 
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9-11 czerwca 

♦ Msza Św. i muzyczne  
    wieczory wielbienia 
♦ spotkania biblijne 
♦ sport 
♦ i wiele innych atrakcji 

 
 
 
 
 
 
Po więcej informacji proszę telefonować do: Doroty Archacki  
773 5458581 x.38; Romana Harmaty  773 5458581 x.19; 
ks. Pawła Barwikowskiego  773 5458581 x.36 
 
Zapraszamy  
również  
całe 
Rodziny! 

Koszt tylko $50  
od osoby 

Rekolekcje Weekendowe  
dla młodzieży i rodzin  

w  CAMP VISTA 
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Młodzieżowa Diakonia Muzyczna 
Zapraszamy wszystkich, którzy pragną śpiewać  
i grać na Bożą chwałę do dołą-
czenia do młodzieżowego ze-
społu  muzycznego.  
Po informację  proszę dzwonić 
do Romana  Harmaty  
(773) 545-8581 x19 

Pielgrzymka  
do Indii  

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 rezerwa-
cja. Chętni mogą kontaktować się z biurem parafialnym 
lub dzwonić na nr. 1(708) 932-1102.  

Uwaga! Potrzebna jest wolontariuszka/wolontariusz 
mówiący po polsku i po angielsku do pomocy na 

plebani. Osoby chętne prosimy aby dzwoniły do biu-
ra parafialnego: (773) 545 8581 x0 

Uwiecznij Twoich Bliskich Zmarłych na 
“Drzewie Życia”. 

    Zapraszamy do zakupu listka z “Drzewa Życia", na którym 
można umieścić nazwiska swoich zmarłych bliskich: rodziców, 
rodzeństwo, krewnych, przyjaciół, lub podziękować z okazji 
otrzymanego Sakramentu I Komunii, Bierzmowania lub Mał-
żeństwa. Niech pamięć o naszych bliskich i ważnych dla nas 
wydarzeniach nadal trwa. Dochód z tego projektu będzie użyty 
na kwiaty i wydatki związane z utrzymaniem kościoła. Na 
„Drzewie Życia” są zarówno duże jak i małe liście. Aby wy-
grawerować i zamontować mały listek sugerowana jest donacja 
$250, natomiast na każdy duży liść to $400. Liczba liści jest 
ograniczona i może nie wystarczyć dla wszystkich. Proszę od-
wiedzić biuro parafialne aby dokonać wszystkich niezbędnych 
formalności. W sprawie dodatkowych informacji prosimy 
dzwonić do sekretarki parafialnej Doroty Strek (773) 545 8581 
ext. 0. 

Parafialny Klub Sportowy 
 Grupy sportowe działające przy parafii Św. Konstancji zapraszają wszystkich chęt-
nych parafian do włączenia się do pracy parafialnego klubu sportowego, który aktual-
nie posiada już dwie sekcje sportowe: siatkówki i tenisa stołowego. Treningi są otwar-
te dla wszystkich parafian, którzy chcą być członkami naszego klubu. Po więcej infor-
macji proszę dzwonić. 
Sekcja siatkówki:  
Ilona Groszek   (708) 369-2860;  Robert Zaluska (773) 909-0440 
Treningi - każdy poniedziałek i czwartek od 8pm-10pm na sali gimnastycznej. 
  
Sekcja Tenisa stołowego:  
Roman Harmata:  
773 545-8581 x19 
Treningi - każdy wtorek od 8:30pm – 10pm na sali gimnastycznej (nie ma ograniczeń 
wiekowych). Aktualnie dysponujemy czterema stołami. Jest także możliwość lekcji 
indywidualnych z trenerem.  

 Kochani Państwo, serdecznie 
dziękuję za wielkie serce i prze-
kazanie nam włóczek i wstąże-
czek. Wiele z nich zostało przeka-
zanych dalej - mamom po stracie, 
które robią piękne rożki i cza-
peczki. Już powstało wiele kocy-
ków w rozmiarze xxxs. Część z 
nich wysłana została do hospi-
cjum prenatalnego w Łodzi, część 
do szpitala wojewódzkiego w 
Olsztynie, a część czeka na wy-

syłkę do Limanowej i Krynicy Zdroju. To również dzięki 
Wam mogę przekazać dwa piękne komplety mamie, która 
straciła ciąże bliźniaczą i czeka na pochówek swoich dzieci.  
A to, czym są te ubranka niech będzie fragment wypowiedzi 
położnej z jednego hospicjum w Polsce. "Urodziło się martwe 
dzieciątko. Wszyscy wiedzieliśmy, że już nie żyje, ale nikt się 
nie spodziewał, że odeszło dużo wcześniej i ciałko nie wyglą-
dało już zbyt dobrze. Zastanawiałyśmy się jak pokazać to 
dziecko rodzicom. To była ich jedyna - pierwsza i ostatnia 
chwila na spotkanie. Otuliłyśmy więc dzidziusia w rożek, na-
ciągnęłyśmy czapeczkę na buzię, że było widać tylko nosek. I 
był to najpiękniejszy nosek na świecie. Nic innego nie widzie-
li, zapamiętali to, co najpiękniejsze". W załączniku przesyłam 
zdjęcia ostatnich trzech rożków, które powstały dzięki Wam.                     
 Z serca dziękujemy i przesyłamy pozdrowienia z Tarnowa. 
                  Joanna Sadowska  
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Klękania nikt nie wymyślił. Są w naszym życiu takie chwile, 
że kolana zginają się same. Cierpienie, samotność, bezradność, 
bezsilność…uwielbienie. 

Jak często człowiek powinien się modlić… jaka jest najwła-
ściwsza postawa na modlitwie wobec Boga, albo w jakiej posta-
wie przyjmować Komunie Świętą… 

Skąd się biorą te dylematy? Dlaczego tak trudno nam jest 
zrozumieć? Przecież to takie proste… gdy się kocha. Gdy ko-
cham nie pytam jak często i jak bardzo mam tęsknić. Czy ko-
cham Boga? Czy za Nim tęsknie? Czy myślę o Nim? Wiem, a 
może bardziej to czuję, że urodziłem się z tęsknotą za Bogiem, 
wiara przyszła później. Dość łatwo jest powiedzieć, że się wie-
rzy w Boga. Można nawet mówić, że się Go kocha. Problem 
pojawia się, gdy myślę o tęsknocie. Przecież nie da się kochać, 
nie tęskniąc. Tęsknota jest miarą miłości. Tęsknić za Bogiem, 
znaczy żyć nieustannie Jego obecnością. Tęsknota za Bogiem 
musi wpływać na moje życie bardziej niż wszystko inne. Z tej 
tęsknoty wyrasta moja religijność, moja pobożność, moje czło-
wieczeństwo. Bez tęsknoty wszystko jest martwe. Tęsknota 
określa moją duszę. Ona pozwala mi szukać i odkrywać ślady 
Boga. Tęsknota za Bogiem jest znakiem głębokiej wiary. Takiej 
wiary, która w przejrzysty sposób określa moją postawę na ze-
wnątrz. W relacjach z innymi, w relacji z Bogiem. Nie mówię 
prawdy, gdy twierdzę, że wierzę w Boga i jednocześnie żywię 
pogardę do ludzi, zwłaszcza do tych najsłabszych. Gdy gardzę 
człowiekiem, gardzę Bogiem. Moje codzienne życie. Moje 
uczucia, moje rozmowy, moje pragnienia, moje tęsknota. 

Podobno najbardziej sobą jesteśmy wtedy, gdy wykonujemy 
tzw. odruchy bezwarunkowe. Gdy moja aktywność nie jest po-
przedzona spekulacją, czy „to się opłaca”. Oczywiście, najważ-
niejsze jest moje wnętrze, ale to wnętrze potrzebuje wyrażenia 
na zewnątrz. Wiara w Boga. Moja wiara. Co czuję, gdy mówię, 
że wierzę w Boga? Jak ta wiara wpływa na moje życie? Na mo-
je człowieczeństwo? 

Na moje zachowanie. Prawdziwa miłość się nie spieszy, bo 
wie, że ma przed sobą wieczność. Prawdziwa miłość to co-
dzienna troska, by bardziej służyć, zwłaszcza tym najsłabszym. 
Jak poznać Boga, aby Go pokochać, aby zacząć tęsknić za 
Nim? Święty Augustyn rozpoczyna swoje Wyznania od tych 
właśnie myśli... ”Jakże wielki jesteś Panie. Jakże godzien, by 
Cię sławić…Ale daj poznać Panie, niechże to wreszcie zrozu-
miem – czy najpierw człowiek ma Ciebie wzywać, czy sławić? 
I czy w ogóle można Cię wzywać, zanim się Ciebie pozna?” 
Nieco później dodaje „…Sławić będą Pana Ci, którzy Go szu-
kają. Szukając bowiem, znajdą Go, a znajdują, będą sławić.” To 
szukanie, które jest jednocześnie poznawaniem Boga, opiera się 
na pokorze. Gdy jestem pyszny nie szukam Boga. Pokora, czyli 
życie w prawdzie pozwala mi odkryć właściwą postawę wobec 
Boga. Ta postawa jest w moim sercu i w mojej duszy, gdy czuję 
swoją zależność od Boga, i jest również widoczna na zewnątrz. 
Te zewnętrzne gesty, przez które chcę uwielbiać Boga i wyrazić 
Mu moją miłość, muszą być wykonane bez pośpiechu, ze sku-
pieniem i dokładnie, ale bez popadania w sztuczność. To nie 
mnie mają zobaczyć w tych gestach, ale Boga. Bóg nie potrze-
buje teatru. Mam być prawdziwy. To nie mnie mają adorować 
inni. To nie przede mną mają klękać, ale przed Bogiem. Uklęk-
nąć przed Bogiem. To takie proste, gdy się kocha. Święty Mak-
symilian Maria Kolbe mówił: „Nie wstydź się swego przekona-
nia…gdy klękasz przed ołtarzem, niech będzie można widzieć, 
że wiesz przed Kim klękasz.” Widzieć, że Bóg jest dla mnie 

największą wartością, że w Niego wierzę, prawdziwie. Mieć nie 
tylko wiarę w Jezusa Eucharystycznego, ale posiadać ducha 
wybitnie Eucharystycznego w życiu. Kościół musi być bardziej 
Boski…wtedy będzie bardziej ludzki. 

Nie mogę adorować człowieka. Adorować mogę tylko Boga. 
Święta Bernadetta robił piękny znak krzyża świętego. Był on 
dla innych świadectwem jej bliskości Boga. Matka Boża uwraż-
liwiła ją na wartość tego znaku. Nieraz widzimy jak katolicy 
wykonują znak krzyża świętego. Raczej przypomina on jakieś 
bliżej nieokreślone ruchy, niż uwielbienie Trójcy Przenajświęt-
szej. Znak Krzyża to podstawowy egzorcyzm. Nie sam krzyż, 
tylko Krzyż, który jest jednocześnie samym życiem. Święty 
Wincenty a Paulo przestrzegał, żeby nie przyklękać przed Naj-
świętszym Sakramentem jakbyśmy byli marionetkami. Oczywi-
ście te zewnętrzne znaki naszej pobożności muszą być połączo-
ne z naszym duchem, inaczej będą jedynie marną grą, marnego 
aktora. Jakim jestem kapłanem, gdy schodzę z ołtarza, gdy wi-
dzę tych najsłabszych…jakim jestem chrześcijaninem…tak 
naprawdę. Przed Bogiem. 

Bóg mówi do mnie w ciszy mojego serca. Mogę usłyszeć 
Jego głos, tylko w jednej postawie. Gdy klęczę.  

Czy potrafię uklęknąć przed Bogiem? Czy potrafię nie tylko 
zgiąć kolana, ale również ukorzyć się w duchu…czy potrafię 
przyjąć prawdę, że to On jest Bogiem, nie…ja. Pierwsze przy-
kazanie miłości Boga brzmi : „ Będziesz miłował Pana Boga 
swego, z całego serca swego, z całej duszy swojej i ze wszyst-
kich myśli swoich.” Czyli już nie tak samo jak bliźniego, zupeł-
nie inaczej, bez żadnych ograniczeń. Klęknąć przed Bogiem to 
znaczy uwielbiać Prawdę. To On jest Stwórcą. Papież Pius XII 
odnosząc się do stanu ducha, z jakim powinno się uczestniczyć 
we Mszy Świętej, pisał : „ chodzi o taki stan ducha jaki cecho-
wał Boskiego Zbawiciela, kiedy składał ofiarę z samego siebie: 
pokorne uniżenie ducha, uwielbienie, miłość, chwałę i dzięk-
czynienie wobec Majestatu Bożego.” Gdybym miał wiarę jak 
ziarenko gorczycy…Msza Święta ma być uwielbieniem Boga. 
Nie człowieka. Ten stan ducha, o którym pisze papież, to stan 
ducha kochającego Boga. To takie oczywiste. Gdy kocham 
naprawdę Boga, to mam szacunek do człowieka, zwłaszcza do 
tego słabszego. Gdy nie mam szacunku, to… 

Muszę po raz kolejny uklęknąć przed Bogiem, żeby kolejny 
raz poznać prawdę. Żeby być człowiekiem. 

„Boże mój, Boże, szukam Ciebie i pragnie Ciebie moja dusza..” 
 Ks. Robert Frączek   __________________________________________                Psalm 63 
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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 grupy 
młodzieżowej są w druga i czwar-
tą sobotę miesiąca godz. 7pm w 
konwencie. Po szczegóły i termi-

ny spotkań proszę  kontaktować się z ks. Pawłem Bar-
wikowskim: 773 5458581 x. 36 
 
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 gru-
pa Dziecięcego Kółka Różańcowego Bł. 
Karoliny Kózki, prowadzona przez s. An-
nę. 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	

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 !! 

Fourth Sunday of Easter/ Czwarta Niedziela Wielkanocna

KARTKI NA DZIEŃ MATKI  
 
Dzień Matki w tym roku przypada w 
niedzielę, 14 maja.  Piękne kartki w j. 
polskim i angielskim sa dostępne przy 
wejściach do kościoła.  Na kopercie 
należy wypisać imię i nazwisko matki 
żyjącej lub zmarłej i wrzucić do koszy-
ka z kolektą  lub przynieść do biura 
parafialnego.  Na wszystkich Mszach 
świętych w niedzielę, 14 maja będzie-
my modlić się w intencjach matek, któ-
re zostały przez Was polecone. 
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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.  
 

Fourth Sunday of Easter/ Czwarta Niedziela Wielkanocna

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, me and resources. Through the celebra on of 
the liturgy, sacraments, and our ministries, we bring the 
Father’s love, Christ’s peace, and the Holy Spirit’s inspira‐

on to one another. Our future lies with tradi on, vision 
and change. By embracing the Good News and our Catholic 
iden ty 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 
Bap sms… We celebrate Bap sms 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 par cipate in a Bap smal prepara on mee ng be‐
fore a date can be scheduled. To register for a mee ng 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 un l 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 R.LoCascio                   
A. Czesak                        

D. Drozd                       A. Piwowarski       N. Guagliardo  
A. Sanders                   B. Kopala                D. Walton 

7:30 am Father J. Heyd J. Reynolds  
G. Reynolds                                                         

B. Zagroba                   C. Zagroba 
Z. Grodecki                  C. Schiltz 

9:00am 
Polish 

Father  R. Frączek S. Bania 
M. Mordarski 

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

10:30am 
 

Father  P. Barwikowski B. Kowalik                    
P. Pomykalski                

K. Socke                        G. Peczkis               C. Michelini 
Sr. Perpetua                 P. Guilleme e       M. Guilleme e 

12:00pm Father  P. Barwikowski A. Parisi                                   
R. Tagamolila                 

J. Baloun                       
C . Manno        

1:30pm 
Polish 

Father  T. Dzieszko K. Oleksy 
Sr. Kinga Dzieci 

Siostry Misjonarki      J . Wiechnik 
P. Wiszowaty              K. Oleksy 

7:00pm 
Polish 

Father  R. Frączek S. A. Kalinowska 
A. Duba 

Siostry Misjonarki      Rafał Radulski             
M. Kaźmierczak          Z. Domożych           

LITURGY MINISTERS FOR  May 13/14    


