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Jesus took Peter, James, and his brother, John, 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. Then Peter 

said to Jesus in reply, "Lord, it is good that we are here. If you wish, I will 
make three tents here, one for you, one for Moses, and one for Elijah." 
While he was still speaking, behold, a bright cloud cast a shadow over 
them, then from the cloud came a voice that said, "This is my beloved 

Son, with whom I am well pleased; listen to Him." 
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Transfiguration of the Lord / Przemienienie Pańskie

Monday, August 7 Saint Sixtus II, Pope, and Companions,  
     Martyrs; Saint Cajetan, Priest 
  8:00am Eng  + Ludwika Piotrowska 
  8:30am Pol  + Joyce Komperda 
   

Tuesday, August 8 Saint Dominic, Priest 
 8:00am Eng  + Joyce Komperda 
 7:15pm Pol   Intencje Specjalne 
  
 Wednesday, August 9 Saint Teresa Benedicta of the Cross,  
      Virgin and Martyr 
 8:00am Eng   Piech Family – Thanksgiving Mass 
 8:30am Pol  + Joyce Komperda 
 

Thursday, August 10 Saint Lawrence, Deacon and Martyr  
  8:00am Eng  + Joyce Komperda  
  8:30am Pol   Rodzina Pinas o błogosławieństwo Boże 
  
Friday, August 11    Saint Clare, Virgin 
  8:00am Eng  + Joyce Komperda 
  8:30am Pol   Krzysztof Piech o błogosławieństwo Boże 
 
Saturday, August 12 Saint Jane Frances de Chantal, Religious 
  8:00am Eng  + Joyce Komperda 
  8:30am Pol  + Krystyna Modzelewska    
  4:30pm Eng  + Marian Kocyłowski 
     + Fred Gryzwa 
     + Eleanor & Justus Schubering 
     + Sophie Setlik 
 
Sunday, August 13 Nineteenth Sunday in Ordinary Time   
  7:30am Eng  + Leonard & Irene Duszyński 
  9:00am Pol  + Teresa Zając 
     + Maria Trojniak 
     + Emilia Prawica 
     + Janina Maśnica 
     + Teresa Maśnica 
     + Jan Niewiarowski 
     + Tadeusz Kogut 
     + Helena i Hipolit Adamski 
     + Edward Kosman 
     + Stanisław Purchla 
     + Zofia Bryła 
     + Józef Kogut 
     + Stanisława Stańczyk 
     + Roman Podgórski 
     + Piotr Potok 
     + Józef Ochał 
     + Stefania Baca 
     + Janina Krengiel 
     + Andrzej Krengiel 
     + Jan Podsada 
     + Zenon Ciborowski 
     + Wacława Cichoń- Milewska 

10:30am Eng  + Agnes Kogut 
12:00pm Eng  + Joyce Komperda 
  1:30pm Pol   Maria Wasilewska z Rodziną 
     + Katarzyna Achmirowicz 
      O łaskę zdrowia dla kochanego Męża i  
      Taty 
     + Stanisław Rogowski 
 7:00pm Pol  + Stefania, Leontyna i Konstanty  
      Ciborowski 

    
     
  

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, August 7 
No Activities 
 
Tuesday, August 8 
Eucharistic Adoration 
8:30am-7:00pm Eucharistic Adoration 
2:30pm - Chaplet of Divine Mercy (English) 
3:00pm -  Koronka do Bożego Miłosierdzia 
 
Wednesday, August 9 
No Activities 
 
Thursday, August 10 
7:00pm Polish Parents Baptism Meeting - registration 
required 
 
Friday, August 11 
No Activities 
 
Saturday, August 12 
No Activities 
 
Sunday, August 13 
Have a blessed Sunday 

Weekend Collection —  July 30, 2017 
Kolekta niedzielna —  30 lipca, 2017  

THIS WEEK AT ST. CONSTANCE CHURCH 

 

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) 
Minimum weekly collection required— $ 10,250 

Rok fiskalny 2017 (od 1 lipca 2016 do 30 czerwca 2017)    
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!    

III Edgar Allen & Katarzyna Krystopa 
III Mateusz Kozierewicz & Klaudia Mazurek 

WEDDING BANNS: 

Our Sympathy and Prayers 
Sławomir Jarmuła 
Jan Michał Hilge 

Leokadia Ramirez 

TOTAL:  $   8,507.15 
Parish Maintenance & Energy  $                       22.00 
Parish Sharing      $           12.00 
Convent Maintenance    $                      10.00 
Adopt A Student      $               50.00 
 

  4:30pm  —  $          914.00 
  7:30am  —  $           825.25  
  9:00am  —  $        2,637.65  
10:30am  —  $       1,402.00 

12:00pm —  $            628.00 
1:30pm   —  $            949.00 
7:00pm   —  $         1,133.00 
Children: — $               18.25 
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Drodzy Parafianie i Przyjaciele.  
 
 Przemienienie Pańskie na Górze Tabor dokonało 
się dlatego, abyśmy zostali nasyceni chwałą nadcho-
dzącego Królestwa Niebieskiego (Mt 17:1-9).  Jezus 
włożył wiele trudu, by przywiązać uczniów do sie-
bie. Więzy miłości są nie do zerwania! Są silniejsze 
niż śmierć! 
 Ciekawa jest opowieść o hinduskim ojcu, który 

w czasie powodzi rzeki Narbady przywiązał swoje dzieci sznu-
rem na przegubach ich rąk i rzucił się w nurt. Kiedy przepłynął, 
nakazał dzieciom również przedostać się na brzeg. Ciągnął je 
sznurem, choć one zanurzały się w wodzie i prawie pogrążały w 
nurcie, tracąc nadzieję, że swoimi wątłymi rączkami zdołają 
pokonać potęgę żywiołu. Jednak siła ojca i przywiązanie dzieci 
sznurem pozwoliły mu wszystkie uratować. 
 Podobnie Jezus nas do siebie przywiązuje, aby nas pocią-
gnąć do nieba, poprzez szalejące koleje losu, które jak powódź 
nas zalewają i porywają, grożąc zatopieniem na dnie istnienia! 
Po to Jezus był z uczniami na ziemi, aby oni z Nim byli w niebie. 
Przemienienie odsłania tę wolę zaprowadzenia człowieka do 
Królestwa Niebieskiego!  Dlatego zaprowadził ich na górę, 
osobno, i tam odsłonił im prawdę o świecie, który ma nadejść. 
 Przemienienie przypomina nam o najważniejszym pytaniu 
człowieka: po co żyjemy? Tylko po to, by dojść do szczęścia w 
Bogu. Człowiek jest stworzony po to, by był szczęśliwy w Bogu i 
czerpał przyjemność z Jego chwały. Miejscem, w którym jest to 
jedynie możliwe, jest Królestwo Niebieskie. A drogą jest ten 
świat – świat, który ma odejść. Bóg pozostawił nam  znaki i 
ślady, po których mieliśmy iść do świata przyszłego –  to 
są  Jego przykazania. Zamazaliśmy je błotem nieprawości i po-
wodzią kłamstw. Zatem uchwyćmy się sznura Jego miłości, tak 
jak uczyniły to dzieci w tej hinduskiej opowieści. 
 Ten świat został nie tylko naznaczony śladami Boga, czyli 
przykazaniami, ale też znakami Jego szczęścia, którymi są przy-
jemności, jakie istnieją na tym świecie. Bóg stworzył je po to, 
by przypominały o szczęściu tamtego świata. My jednak uczyni-
liśmy z nich cel naszego życia i to nas najbardziej unieszczęśli-
wiło. Postąpiliśmy jak ktoś, kto ma fotografię ukochanej osoby i 
na niej się zatrzymał, zapominając o poszukiwaniu ukochanej 
osoby. Jednak fotografia jej nie zastąpi, lecz pogłębi tęsknotę 
do poziomu rozpaczy! Tak się z nami dzieje, bo uganiamy się za 
przyjemnościami jak za fotografiami, a zapominamy o szczę-
ściu, które jest ukryte w Osobie Jezusa. Uganiamy się za tym, 
co tylko miało odsyłać nasze serce do Boga. Uczyniliśmy z tego 
nasze bóstwa i dlatego cierpimy. Ten świat jest tylko dla czło-
wieka ścieżką. Na tej ścieżce mamy jedno zadanie: tak związać 
się z Bogiem przez Jezusa Chrystusa, by nasze więzy, jak sznury, 
mocno nas ciągnęły do świata, który ma nadejść, czyli Króle-
stwa Niebieskiego!  

Szczęść Boże!   

Dear Parishioners and Friends. 
     

 The Transfiguration of the Lord on Mount Tabor 
was accomplished for our fulfillment of the glory  of 
the coming Kingdom of Heaven (Mt 17: 1-9). Jesus 
puts great effort into bringing the disciples closer to 
Himself. The bonds of God's love are unbreakable! 
They are stronger than death! 
 An interesting story is about an Hindu father 
who, during the flood of the Narbada River, tied his children 
to a rope by the wrists of their hands and threw himself into 
the water. When he passed, he ordered the children to get 
ashore as well. He pulled them out with the rope, though they 
were almost drowned in the water, with faint hope that their 
frail hands could defeat the power of the elements. However, 
the strength of the father and the tying of the children to the 
rope allowed him to save all of them. 
 Likewise, Jesus ties Himself to us, pulling us to heaven, 
through the vicissitudes of fate that flood and entangle us, 
threatening to sink us to the bottom! Jesus was with the disci-
ples on earth so that they might be with Him in heaven; the 
Transfiguration reveals this will to bring man into the Kingdom 
of Heaven! Thus, He led them up the mountain separately, 
and there He revealed to them the truth about the world to 
come. 
 Transfiguration reminds us of the most important question 
of man: why do we live? We only find happiness in God. Man 
is created to be happy in God and enjoy His glory. The only 
place where this is possible is the Kingdom of Heaven. The 
way to get there is this world - the world that is about to dis-
appear. God left us signs and outlined paths for us, after which 
we are to go to the world of the future; these are His com-
mandments. We made them blurry with the mud of iniquity 
and the flood of lies. So let's get hold of the rope of His love, 
just as the children did in this Hindu story. 
 This world was not only marked by the signs of God, or His 
commandments, but also the signs of His happiness, which are 
the pleasures that exist in this world. God created them to 
remind us of the happiness of heaven. However, we have 
made them the purpose of our lives and it made us very un-
happy. We acted like someone who had a photograph of a 
loved one and stopped there, forgetting to look for the real 
person. The photograph cannot replace them, and  only deep-
ens the longing to the level of despair! This happens to us, 
because we cherish the pleasures of the image, and we forget 
about the happiness that is hidden in the real Personality of 
Jesus. We are deferring what will bring our hearts to God. We 
have made our own deities and therefore we suffer. This 
world is only a temporary road on which we travel. On this 
path we have only one task: to bond with God through Jesus 
Christ, so that our bonds, like cords, pull us into the world to 
come, the Kingdom of Heaven!  
 God bless! 
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Sponsored by ALL PARISH ORGANIZATIONS 
Co - Chairs : Theresa Milewski  & John B. Reynolds 

Sunday, August 27  
at Bunker Hill Preserve, Grove # 4 

Niedziela, 27 sierpnia - Park Bunker Hill 

polana Nr. 4 

Life Music:  
Comeback Music Band: 
Leszek Laszczkowski 

&  Waldemar Łada  

i desery  (lody, slushies, popcorn) 
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Dear Parishioners: Please add 
your Envelope # when using 
envelopes from the church 

pews. This will ensure that all 
your offerings are credited to 

your name. Thank you for 
your generosity! 

PICTORIAL BOOK 
UPDATE 

 
IF YOU SAT FOR YOUR 
PORTRAIT FOR THE 
PARISH’S 100TH ANNIVER-
SARY AND HAVE NOT YET 
RECEIVED YOUR COPY OF 
THE PICTORIAL, COPIES 
ARE IN THE RECTORY FOR 
YOUR PICK-UP. IF YOU DID 
NOT SIT BUT WOULD LIKE 
A COPY, WE HAVE SOME 
EXTRAS AT A COST OF $15 
PER BOOK.  

 You are invited to purchase from the "Tree of Life" a leaf on which you can 
place the names of your loved ones: parents, siblings, relatives, friends, parish-

ioners, priests, nuns, etc. Both the living and the dead can be named, so that 
their memories will last forever. Proceeds from this project will be used for flow-
ers 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 secretary, Dorota Strek at (773) 545 8581 ext. 0.  

Place the names of your loved ones on the “Tree of Life”. 
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WOMAN’S  CENTER   
 

ON MORE PARABLES, AND PICKING  
A SIMILE 

Copyright 2017 by John B. Reynolds (john@jrwrites.com) 
 

 When writing last Sunday’s column about 
Christ’s parable discourse in Matthew, I asked 
you to fast forward to the last Sunday in Novem-
ber to consider the Judgement of the Nations 
passage that we’ll read to celebrate the Solem-
nity of our Lord Jesus Christ, King of the Uni-
verse on 11/26. It’s funny. I’ve been writing this 
column for a long time, and I don’t recall ever asking readers 
to make such temporal leap. But now, just a week later, I find 
myself asking you to take a giant step backwards to 3/12, the 
Second Sunday of Lent. I ask this because that’s when we read 
Matthew’s account of the Transfiguration, and today we read 
again it to celebrate the actual Feast Day commemorating the 
event. This same-reading thing seemed odd to me until I came 
upon an interesting fact while researching the column: this is 
the first time in eleven years that the feast falls on a Sunday, 
hence the back-to-back (sort of) readings. 
  Per Matthew, “Jesus took Peter, James, and John his broth-
er, and led them up a high mountain by themselves. And he 
was transfigured before them; his face shown like the sun and 
his clothes became white as light,” and as I explained back 
then, we know the story. And since we often think of Lent as a 
journey and of how we strive to arrive at the empty tomb 
changed, I focused months ago on Matthew’s narrative text 
near the end of the reading (after the three disciples see the 
transfigured Christ speaking with Moses and Elijah, and after 
they hear a voice coming from the cloud, and after they fall to 
the ground afraid, and after Jesus reassures them) because 
that’s when the evangelist tells us the disciples raised their 
eyes and “they saw no one else but Jesus alone.” “What better 
way for all of us to change,” I concluded, than to look beyond 
life’s distractions and see no one else but Jesus alone.  
 Today, though, a different line impacts me. Today, it’s that 
voice from the cloud: “This is my beloved Son, with whom I am 
well pleased; listen to him.” Actually, it’s that, and the first line 
from today’s Letter of Saint Peter  (“…We did not follow clev-
erly devised myths when we made known to you the power 
and coming of our Lord Jesus Christ, but we had been eyewit-
nesses of his majesty”) and the sign some atheist group posted 
in my hometown’s park several Easters ago (“Nobody died for 
our sins; Jesus Christ is a myth”). So…it boils down to this: is 
Jesus the Son of God? Look, I don’t know about a lot of things. 
But I believe in my deepest heart that Jesus is the Christ, and I 
believe his Transfiguration gives us a peek at life beyond the 
grave: brilliant, glorious, radiant light. The kind of light, per-
haps, that the people with near death/post death experiences 
always talk about. Faith is a journey. A temporal leap of sorts. 
Well, that voice in the cloud saying “This is my Son…listen to 
him” comes to us every day in a sense, and every day it’s on us 
to listen, believe, respond. That we all might be transfigured a 
bit, all along the way. 

Women who think they are pregnant and are in difficult situ-
ations, come to us for help, an ultrasound and counseling. In 
our 33 years of service we have saved over 39,000 women 
and their babies from the horrible consequences of abortion. 

   You can help us and have fun at the same time. Join our 
“Pro-Life Challenge: Walk, Wiffle, Bike” on Sunday, Septem-
ber 23rd at Caldwell Woods in Chicago. All are encouraged to 
participate regardless of age or expertise. Details are available 
on The Women’s Center’s website---www.GoTWC.org. 

  JOB OPENING: We are in search of a full-time Director of 
Medical Services to provide limited obstetrical ultrasounds 
and oversee the Medical Services Department. The ideal can-
didate is a registered nurse in the state of Illinois in good 
standing who has successfully completed a NIFLA approved 
course in Limited Ultrasound, and exhibits a strong commit-
ment and dedication to the sanctity of all human life. Please 
submit a resume to mstrom@GoTWC.org. No phone calls 
please. 

   Looking to join a team of fellow pro-lifers to help save 
moms and babies from abortion? The Women’s Center preg-
nancy  office). 1) We are looking for a new volunteer on Mon-
day afternoon as a lobby receptionist.  2) We also looking for 
friendly volunteers with open availability to learn greeting and 
reception roles. 3) We are always looking for bi-lingual volun-
teers who are conversational in Spanish to help in special are-
as. 4) We have opportunities to clean, tag, and box bottles for 
our Spare Change Campaigns.  This project is perfect for mak-
ing friends or working with friends. It is ideal for student ser-
vice hours. For more info on these volunteer roles, call us at 
773-794-1313.   

    We need 5 infant car seat/carriers, also 6 large car seats 
for 20 to 40 lb. children, (all car seats must be less than 7 
years old), 6 walkers, 4 high chairs, 3 double strollers, 2 fixed 
side cribs, 3 dressers and 2 toddler swings. It will be a great 
help if you can deliver these to us. For our address, or if a pick-
up by a volunteer is needed, please call 773-794-1313. We 
also need baby carriers, potty chairs, baby bottles and baby 
formula (which is still in date). We also need large and extra 
large maternity clothes and diapers in sizes 5 and 6 only. 
These items cannot be picked up unless accompanied by baby 
furniture. The families who receive these things are grateful. 

https://host25.webserveralpha.com:2096/cpsess5242746466/3rdparty/squirrelmail/src/compose.php?send_to=john%40jrwrites.com
mailto:mstrom@GoTWC.org
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Przyłącz się do nas na Facebook.   
Join our Facebook page! 

Lifelong Faith Formation Classes 
Lifelong Faith Formation classes are now 
available through the Archdiocese Office 
for Catechesis and Youth Ministry. These 
classes, which include a program for 
training catechists, extend the opportuni-
ty to be a part of the formation of the 
next generation of Chicago Catholics to 
every member of the Archdiocese.  

Whether you want to take a full course of study toward certi-
fication as a catechist, or simply participate in select classes 
to enrich your faith, these classes from the Archdiocese are 
an exciting new resource. All classes are online, so they fit 
into your everyday schedule, and affordable as some courses 
are available for only $14. You can complete the classes at 
your own pace and in your home. Topics include Scripture, 
John Paul II’s Theology of the Body, Church History and much 
more. For a full listing of courses and prices please visit 
www.formedcatholiconline.com/home.aspx?
pagename=faith. 

Jubilee Prayer of Consecration 
 

Hail, Mother of the Lord, 
Virgin Mary, Queen of the Rosary of Fatima! 
Blessed among all women, 
you are the image of the Church dressed in the 
Paschal light, 
you are the honor of our people, 
you are the triumph over the mark of evil. 
Prophecy of the merciful Love of the Father, 
Teacher of the Annunciation of the Good News 
of the Son, 
Sign of the burning Fire of the Holy Spirit, 
teach us, in this valley of joys and sorrows, 
the eternal truths that the Father reveals to the little ones. 
Show us the strength of your mantle of protection. 
In your Immaculate Heart, 
be the refuge of sinners 
and the way that leads to God. 
In unity with my brethren, 
In Faith, Hope and Love, 
I surrender myself to you. 
In unity with my brethren, through you,  
I consecrate myself to God, 
O Virgin of the Rosary of Fatima. 
And thus surrounded by the Light that comes from your hands, 
I will give Glory to the Lord for ever and ever. 
Amen. 

Pope Francis has granted a plenary indulgence opportunity for 
the 100th anniversary of the Fatima apparitions from Novem-
ber 2016 till the 26th of November 2017. To obtain the Fatima 
plenary indulgence the faithful must fulfill the ordinary condi-
tions for every indulgence, which are: Pray Our Father, and 
recite the Creed, go to Confession and receive Holy Commun-
ion, be interiorly detached from sin, and pray for the intentions 
of the Holy Father. In addition, they must pray before any stat-
ue of Our Lady of Fatima on any of the days of the anniversary 
of the apparitions, that is on the 13th of any month from May 
to October 2017. 

SOLEMNITY OF THE  
ASSUMPTION OF THE BLESSED 

VIRGIN MARY 
 

Tuesday, August 15 
 
 On Tuesday, Catholics and 
many other Christians will cele-
brate the Feast of the Assump-
tion of the Blessed Virgin Mary. 
The significant feast day recalls 
the spiritual and physical depar-
ture of the mother of Jesus 
Christ from the earth, when both 
her soul and her body were tak-
en into  the presence of God. 
Venerable Pope Pius XII con-
firmed this belief about the Vir-
gin Mary as the perennial teach-
ing of the Church when he de-
fined it formally as a dogma of Catholic faith. 
 

Masses that day are celebrated at:  
 

8:00am English 
9:30am Polish 
6:00pm English 
7:45pm Polish 

 
*At their November 1991 meeting, the National Conference of 
Catholic Bishops decided that whenever January 1, the Solem-
nity of Mary Mother of God or August 15, the feast of the As-
sumption of the Blessed Virgin or November 1, the Feast of 
All Saints falls on a Saturday or a Monday, the precept to cele-
brate Mass is dispensed. The Congregation for Bishops con-
firmed the action on July 4, 1992. 
Although the obligation to celebrate Mass when these three 
holy days fall on a Saturday or Monday is abolished, parishes 
are to continue to observe these holydays by scheduling one or 
more Masses at a convenient time so that people who wish to 
participate are able to do so. 

http://www.formedcatholiconline.com/home.aspx?pagename=faith
http://www.formedcatholiconline.com/home.aspx?pagename=faith
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RITE OF CHRISTIAN INITIATION FOR 
ADULTS 

R.C.I.A. is a process for welcoming adult (18 years and older) 
inquirers or newcomers into the Roman Catholic Church. The 
process of full initiation is adapted to meet the needs of men 
and women who are: not baptized; baptized in the Roman 
Catholic Church but who have not received any other sacra-
ments; baptized into another Christian church, but interested in 
converting to Catholicism. It is also open to any Catholic who 
desires to deepen their beliefs and renew their faith. Weekly 
meetings are held from September through the Easter Season. 
Candidates develop an understanding of church teachings/
traditions through each session. Support and encouragement is 
given to each candidate as their understanding of the faith in-
creases and they progress in their spiritual journey. Some of the 
topics that are studied include: Bible, Holy Trinity, Saints, 
Eternal Life, Mass, Personal Prayer Life, Gospels and the Sac-
raments. Candidates also learn how to live the graces of our 
sacramental life as Catholics. This sharing enables each one to 
reflect and pray as they reach their decision to join the Catholic 
Church. For more complete information call Connie Schiltz at 
773-545-8581 x 0. 

 

CZY ZAWARLIŚCIE 
PAŃSTWO ZWIĄZEK  

MAŁŻEŃSKI W 1967 ROKU? 
 
Jeżeli tak i chcielibyście uczestniczyć we Mszy Świętej z 
okazji 50-tej rocznicy zawarcia związku małżeńskiego to 
nadal nie jest za późno, aby się zarejestrować. 
Msza Święta odbędzie się w niedzielę, 17 września, 2017 
roku, o godzinie 2:45 po południu w Katedrze Świętego 
Imienia w Chicago, Illinois. Rejestracji można dokonać  
przez internet na stronie:  

pvm.archchicago.org 

  

 Don’t forget to purchase 
your school lottery tickets 
after all the Masses in Boro-
wczyk Hall.   

 Tickets are $50.00 each 
and a single purchase will give 
you 42 chances to win: 
2 - $1000.00 prizes and  
40 - $100.00 prizes .  

You are invited to  
a performance of  

a professional choir 
“Eufonia” from Germany 

  

The choir will perform in our parish on Sunday,  
August 15, during Mass at 6:00 pm and 7:45 pm. 

The choir has a very good and wide repertoire. They 
have already appeared in German television in Vienna  

and in cities in Germany with great success. 
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Zapraszamy osoby chętne do  
posługi lektora w naszej parafii.  

 

 

W tym celu proszę  
kontaktować się  

z p. Romanem Harmatą: 
773-545-8581 x19 

30 Piesza Pielgrzymka Polonijna z Chicago do Merrillville  

 

Czas Pielgrzymki: 12-13 sierpnia 2017  
Hasło: „Odmawiajcie codziennie różaniec” 

 

PLAN  PIELGRZYMOWANIA: 
 

Sobota, 12 Sierpnia 
 

5.30 am – zbiórka 
 

6.00 am – wyjazd autobusów z kościołów (kościół Św. 
Brunona, kościół Św. Ferdynanda, Bazylika Św. Jacka) 
 

7:30 am – Msza Św. w Kościele Św. Michała  
                 (8235 S South Shore Drive) 
Pierwszy dzień pielgrzymki kończymy w Sanktuarium 
Matki Bożej Ludźmierskiej w Muster (Carmelite Fathers)
1628 Ridge Road Munster, IN 46321  

Niedziela, 13 Sierpnia 
 

7:00 am – wyruszamy do 
sanktuarium Matki Bożej 
Częstochowskiej 

2:00 pm – dojście do celu i 
zakończenie wspólnego 
pielgrzymowania uroczystą 
Mszą Św. w Merrillville  – 
przewodniczy Bp Donald J. Hying 

6:00 pm (około) – wyjazd autobusów do Chicago 
7.30 pm (około) – planowany przyjazd do Chicago (pod 
kościoły: św. Brunona, św. Ferdynanda, św. Jacka)  
Zapisy: od 30 lipca - Kościół Św. Konstancji. 5843 W Strong 
St. Chicago. (773)545-8581  
Grupę Św. Konstancji poprowadzi: 

ks. Paweł Barwikowski: (773) 545-8581 x38 

22-24 września 

 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 całe Rodziny! 
Rezerwacji można dokonać do 1 września, 2017! 

Koszt  $75 od osoby 
(Możliwa jest zniżka dla rodzin) 

Rekolekcje Weekendowe  
dla młodzieży i rodzin  

w  CAMP VISTA 

Zapraszamy na występ  
profesjonalnego chóru  
kameralnego „Eufonia”  

z Niemiec 
  

Chór  wystąpi w naszej parafii w niedzielę 15-go 
sierpnia, podczas Mszy Św. o godz. 6:00pm  i 
7:45pm. Chór posiada bardzo dobry i szeroki  
repertuar. Występował już w niemieckiej telewizji, 
w Wiedniu  i w miastach w Niemczech z dużym  
sukcesem. 
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Uroczystość Wniebowzięcia  
Najświętszej Maryi Panny 

  
W dniu 15 sierpnia obchodzimy Uro-
czystość Wniebowzięcia Najświętszej 
Maryi Panny, nazywaną także Świę-
tem Matki Boskiej Zielnej ( w Polsce) 
bądź Matki Boskiej Korzennej (w 
Czechach). Uroczystość ta obchodzo-
na jest w Kościele od V wieku - na 
początku występowała pod nazwą 
Zaśnięcie lub Przejścia Najświętszej 
Maryi Panny, dopiero w VII wieku w 

Kościele Rzymskokatolickim upowszechniła się obecna 
nazwa. Jest to najstarsza uroczystość maryjna i wywodzi 
się z przeświadczenia, że Maryja nie umarła jak zwykły 
człowiek, lecz została wzięta do nieba, co było nagrodą 
za życie wierne Bogu. Ona pierwsza osiągnęła zbawienie 
i stała się wizerunkiem Kościoła w chwale, a dla piel-
grzymującego ludu źródłem pociechy i znakiem nadziei. 
Syn Boży, Jezus Chrystus, nie tylko wyniósł swoją Matkę 
do chwały zbawionych w niebie, ale dał nam także zapo-
wiedź tego, co będzie również i naszym udziałem, jeśli 
tylko upodobnimy nasze życie do Jej życia.    
 W krajach europejskich i w Polsce czci się Matkę Bo-
ską Wniebowziętą jako patronkę ziemi i jej bujnej roślin-
ności. Z tą maryjną uroczystością związana jest starożyt-
na tradycja liturgiczna, oddająca hołd Maryi wraz z po-
święceniem na Jej cześć leczniczych ziół. Od IX wieku w 
święto Wniebowzięcia składa się Maryi ofiary płodów 
ziemi: zioła, warzywa, owoce i kwiaty, które symbolizują 
Jej duchową pełnię, jako "najdorodniejszego ziemskiego 
owocu" i „najpiękniejszego kwiatu ludzkości”. W pol-
skiej tradycji ludowej uroczystość w Święto Matki Bożej 
Zielnej liczne sanktuaria maryjne, kościoły i kaplice, wy-
pełniają się przybyłymi wiernymi i pielgrzymami, którzy 
przynoszą do poświęcenia wianki zielne, bukiety kwia-
tów, kłosy zbóż i owoce, w szczególności w regionach 
wiejskich. Kiedyś ten zwyczaj był bardzo popularny, po-
nieważ wierzono, że pobłogosławione rzeczy nabierają 
mocy leczniczych. W dniu 15 sierpnia najsłynniejsze ma-
ryjne sanktuaria mają swe odpusty. Szczególnie oblegana 
jest przez pielgrzymów Częstochowa, a także Kalwaria 
Zebrzydowska. 
 

W naszym kościele Msze Św. będą  
odprawiane w  następujących godzinach: 
 

8:00am po angielsku 
9:30am po polsku 
6:00pm po angielsku 
7:45pm po polsku 

 

    
 

 
 
 

 

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 26 
sierpnia 2017 roku  od godz. 9:00 rano do 1:00 po po-
łudniu w Sali Borowczyka pod adresem 5856 W. 
Ainslie St. 
 
Uwaga!!! 
 W tym dniu będzie również można nabyć książki 
na nowy rok szkolny. 
 

 Zaznaczamy, że w piątki zaczynamy zajęcia już od 
pierwszej klasy szkoły podstawowej.   
 W celu uzyskania dodatkowych informacji, prosi-
my o  kontakt z dyrektor Szkoły panią Jolantą Kopiec 
pod numerem telefonu: (773) 209-8300 lub (773) 319-
5938 

 

INFORNACJE O ROZPOCZĘCIU ROKU 
SZKOLNEGO: 

 

8 wrzesień - pierwsze zajęcia dla klas piątkowych i  
    zespołu tanecznego „Vera” 
 

9 wrzesień - Msza Św. o godzinie 10:00 rano z okazji  
                    rozpoczęcia nowego roku szkolnego dla                  
                    wszystkich uczniów oraz pierwsze zajęcia  
                    dla klas sobotnich 

 

               
    Dyrektor i Zarząd Polskiej Szkoły. 

Polska Szkoła im. św. Maksymi-
liana Marii Kolbe 

Kolbe School of Polish Language 
 

5841 W. Strong St. Chicago, IL 60630  
Tel. (773) 283-3618 

www. kolbeschool. org 

  

 W niedzielę 13 sierpnia po Mszy Św. o 
godz. 7:00 wieczorem będziemy modlić się 
przed figurą Matki Bożej Fatimskiej w 
związku ze 100-leciem objawień fatimskich. 
Serdecznie zapraszamy wszystkich parafian i 
gości do wspólnej modlitwy. 
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DRAMAT ASFALTU 
 
 Drugi element “niewygody”. Prze-
czytajmy kilka linijek następujących po 
opowieści o Przemienieniu. Jezus i apo-
stołowie po zejściu z góry zanurzają się 
natychmiast w gąszcz życia codzienne-
go, w jego nędze, cierpienia, podłości. 
“Gdy przyszli do tłumu, zbliżył się do 
Niego pewien człowiek i padając przed 
Nim na kolana prosił: “Panie, zlituj się 
nad moim synem. Jest epileptykiem i 
bardzo cierpi: bo często wpada w ogień, a często w wodę,” (Mt 
17,1415). 
Możemy to nazwać dramatem niziny. Dramatem asfaltu. Kto był w 
górach, wspinał się po samotnych ścieżkach, podziwiał cudowne i 
bezkresne widoki, gdy powraca na niziny, na asfalt, w sam środek 
bieganiny i zgiełku codziennego życia, czuje ból serca, ściskanie w 
gardle. 
Jest to również nasz dramat. Z kontemplacji trzeba zejść do życia 
codziennego. Do zwykłych zajęć, zwykłej rutyny, zwykłego rozkła-
du dnia, do zwykłych działań, pozbawionych zewnętrznego blasku. 
Gdy przebywało się z Panem na górze Tabor, „trudno jest potem 
znosić ludzi”…  
Ciężar środowiska, jego podłości, miernoty, niezrozumienia, tępo-
ty. Ciężar innych. Ich zachowanie w stosunku do nas... Mawiał 
pewien biskup angielski do młodego kapłana: „Teraz, gdy księży 
już się nie wiesza, nie ćwiartuje ani torturuje, jednym z nielicznych 
sposobów uświęcenia się jest znoszenie innych księży. Ból nie jest 
tak samo dotkliwy, ale trwa dłużej” (Bruce Marshall, Czerwony 
kapelusz). To samo można powiedzieć ogólnie o wszystkich chrze-
ścijanach. 
 Ideał, który jawił się nam jako coś wielkiego, fascynującego, 
widzimy teraz wcielony w małą rzeczywistość i doznajemy całko-
witego rozczarowania. 

 Również Kościół w swej ludzkiej rzeczywistości często nie 
odpowiada naszym marzeniom... 
Jest to dramat niziny. Dramat asfaltu. 
Niepostrzeżenie pojawia się pokusa, by ulec, by się przystoso-
wać, porzucić broń, upodobnić do tła. 
 Kto jest wielki, trwa. Kto kocha ideał, służy mu również wte-
dy, gdy jego wcielenie jest odrażające. Kto chce iść naprzód, 
czyni to nawet wtedy, gdy większość ociąga się i opóźnia marsz, 
tak że on sam wystawia się na ciosy. 
Trzeba zachować nienaruszoną ostrość tego światła, które obja-
wiło się na górze Tabor, trzeba strzec go pośród ciemności nizin. 
Właśnie  trzeba najpierw być na górze Tabor. Jedynie ten kto 

pełną piersią oddychał górskim powietrzem, potrafi wytrzymać 
pośród wyziewów niziny. 
 Trzeba być twardym. To znaczy z uporem przeciwstawiać świa-
tło ciemności, wielkość  miernocie, wspaniałomyślność  małostko-
wości, przebaczenie  ciosom poniżej pasa, wierność  dezercjom, 
szczerość  hipokryzji, czystość intencji  ciemnym machinacjom, 
miłość  nienawiści, zainteresowanie  obojętności. 
Jest to walka, która czasem wydaje się przegrana, tak potężne są 
siły, którym próbujemy się przeciwstawić. Mamy wrażenie, że nas 
miażdżą, że właściwie nic nie da się zrobić, że ich przewaga jest 
przytłaczająca. 
 Tymczasem cierpliwość, wierność, upór prowadzą do sukcesu. 
Nagle spostrzegamy, że odrobina światła rozjaśnia już strefę cie-
nia. Że ideał zdobywa nowe tereny na bagnach miernoty. Że Tabor 
zapuszcza korzenie na nizinie. 
Jezus zapewnił nas, że „wiara jak ziarnko gorczycy” (Mt 17,20) ma 
moc przenoszenia gór. 
 Dzięki nam Tabor może zająć kilka milimetrów niziny, asfaltu. 
A wtedy nasze istnienie okaże się przydatne. 
    A. Pronzato „Niewygodne Ewangelie” - fragment 

Po sześciu dniach Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i brata jego Jana 
i zaprowadził ich na górę wysoką, osobno. Tam przemienił się wo-
bec nich: Twarz Jego zajaśniała jak słońce, odzienie zaś stało się 
białe jak światło. A oto im się ukazali Mojżesz i Eliasz, którzy rozma-
wiali z Nim. Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: “Panie dobrze, że tu jeste-
śmy: jeśli chcesz, postawię tu trzy namioty, jeden dla Ciebie, jeden 
dla Mojżesza i jeden dla Eliasza”. Gdy on jeszcze mówił, oto obłok 
świetlny osłonił ich, a z boku odezwał się głos: “To jest Syn mój umi-
łowany, w którym mam upodobanie, Jego słuchajcie”. Uczniowie 
słysząc to, upadli na twarz i bardzo się zlękli. A Jezus zbliżył się do 
nich, dotknął ich i rzekł “Wstańcie, nie lękajcie się”. Gdy podnieśli 
oczy, nikogo nie widzieli, tylko samego Jezusa. A gdy schodzili z 
góry, Jezus przykazał im mówiąc: “Nie opowiadajcie nikomu o tym 
widzeniu, aż Syn Człowieczy zmartwychwstanie”. (Mt 17,19) . 
 Nawet te fragmenty Ewangelii, które czyta się z przyjemnością i 
entuzjazmem, kryją w sobie aspekty “niewygodne”. Typowym tego 
przykładem jest tekst dotyczący Przemienienia. Znajdujemy w nim 
przynajmniej dwie prawdy niewygodne. 
 

ZNAM TEGO CZŁOWIEKA 
 
 Przede wszystkim trudno nie myśleć o tym, że są to ci sami 
apostołowie, którzy krótko potem wejdą z Jezusem do ogrodu Get-
semani. 
 Na górze Tabor, wobec Chrystusa jaśniejącego światłem, zosta-
ją oślepieni i odurzeni radością. W Getsemani, wobec Chrystusa 
ociekającego krwią, modlącego się w udręce, zostają zamroczeni 
strachem, zgorszeniem i... snem. 
 Trudno nie pamiętać, że ten sam Piotr, który teraz woła: 
“Dobrze, że tu jesteśmy... postawię tu trzy namioty”, krótko potem 
będzie się wypierał: “lecz on począł się zaklinać i przysięgać: nie 
znam tego człowieka” (Mk 14,71). 
Oblicze Chrystusa przemienionego oszałamia ich, zaspokaja ich 
pragnienia, ponieważ pasuje do ich wizji, snów i aspiracji. Oblicze 
Chrystusa upokorzonego, cierpiącego, w koronie cierniowej, prze-
raża, napawa strachem, 
gorszy. Nie rozpoznają 
Go. Nie odpowiada ich 
oczekiwaniom. 
 Gdy człowiek spoty-
ka Chrystusa i decyduje 
się pójść za Nim, musi 
zmierzyć się z przygodą 
pełną niebezpie-
czeństw, nieprzewidzia-
nych i niepokojących 
faktów. 
Jezus nie gwarantuje długiego pobytu na górze Tabor. Może nas 
zaprowadzić bardzo wysoko, tam, gdzie nie odczuwa się ciężaru 
życia codziennego. Może podarować nam chwile ogromnej szczę-
śliwości, olśniewającego światła. Ale potem może wezwać nas do 
czuwania z Nim w czasie nie kończących się nocy udręki, zwątpie-
nia, ciemności. Gdy wszystko się wali i wszystkiego brakuje. Opada 
nas zniechęcenie, poczucie daremności naszego życia i działania. 
Wydaje się nam, że usuwamy szczątki kolosalnego bankructwa, że 
grzebiemy cudowne nadzieje rozbite lodem twardej rzeczywistości. 
     W życiu chrześcijanina jest to właśnie punkt krytyczny. Chodzi o 
to, by nie zdezerterować. By nie zdradzić. Trwać na krzyżu obok 
Chrystusa nawet wówczas, gdy Jego oblicze jest mało pociągające, 
gdy mamy wrażenie, że Jego nie ma. Umieć powiedzieć: “Tak, 
znam tego Człowieka”  na górze Tabor, w Getsemani i na Kalwarii. 
Rozpoznać Jego obecność nawet wówczas, gdy jest dla nas niewy-
godna, gdy zmusza nas do działania lub gdy przekreśla nasze naj-
słuszniejsze oczekiwania. 
„Nigdy nie zdradził”. To chyba najpiękniejsza pochwała, na jaką 
możemy zasłużyć po śmierci. 
„Tak, znam tego Człowieka”. I On wtedy przyzna się do nas. 

Zejście z Góry Tabor 
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 Grupa Młodzieżowa  
 

Spotkania grupy młodzieżowej 
„Effatha” odbywają się w druga i 
czwartą sobotę miesiąca o godz. 
7pm w Konwencie. Wejście od 
strony rampy. Spotkania prowa-
dzi ks. Paweł Barwikowski. Po 
szczegóły i terminy spotkań w 
okresie wakacyjnym proszę  kon-
taktować się z ks. Pawłem. 
 

Ks. Paweł Barwikowski: (773) 545-8581 ext.36 
        

                          Wicherki 
 

Grupa dziecięca  „Wicherki” prowadzona przez s. 
Kingę Hoffmann spotyka się we wtorki o godz. 6:00 
wieczorem w szkole. Więcej informacji można  
uzyskać u Sr. Kingi. Wciąż zapraszamy nowych chęt-
nych. 

 

Sr. Kinga Hoffmann: (773) 545-8581 ext.40 
 

 
 
 

 

Dziecięce Kółko Różańcowe  
 

W każdą pierwszą niedzielę mie-
siąca o godz. 12:40 po południu 
spotyka się grupa Dziecięcego 
Kółka Różańcowego Błogosła-
wionej Karoliny Kózki, prowa-
dzona przez Sr. Annę Kalinow-
ską. Po więcej informacji prosi-
my o kontakt z Sr. Anną. 
 

Sr. Anna Kalinowska: (773) 526-3995 
 

 
Oaza Dorosłych  

 

Oaza dla dorosłych spotyka się 
w pierwszą  i trzecią niedzielę 
miesiąca po Mszy św. o godz. 
1:30 po południu w konwencie. 
Wejście od strony rampy. Spo-
tkania prowadzi p. Roman Har-
mata.  
 

p. Roman Harmata: (773) 545-8581 ext.19 

PARAFIALNE GRUPY  DUSZPASTERSKIE 
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ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU 
  
W każdy wtorek w naszym kościele odbywa się 
Adoracja Najświętszego Sakramentu. Rozpoczy-
namy o godz. 8:30 rano, a kończymy o 7:00 wie-
czorem.  Koronka do Bożego Miłosierdzia o 
godzinie 3:00pm.  W czasie całego dnia Ado-
racji można składać osobiste intencje do skrzyn-
ki,  która znajduje się na środku kościoła. W tych inten-
cjach modlimy się na zakończenie adoracji o godz. 7:00 
wieczorem oraz podczas Mszy św.  o 7:15 w j. polskim.  

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

Parafialny Klub Sportowy  
 

Uwaga!!! 
Ze względu na trwające w szkole i na sali gimna-
stycznej remonty,  
treningi tenisa stołowego są 
tymczsowo odwołane.  
Kolejne spotkanie odbędzie 
się już w środę  
16 sierpnia.      
 

 ZAPRASZAMY!!! 
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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.  
 

Transfiguration of the Lord / Przemienienie Pańskie

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                             
R. LoCascio                        

I. Klatka                        M. Kaminski       A. Piwowarski 
D. Drozd                        Z. Grodecki        A. Sanders       

7:30 am Father P. Barwikowski M. Klobukowski   
C. Schiltz                               

B. Zagroba                    Sr. Justina 
C. Zagroba                    A. McGeever        

9:00am 
Polish 

Father T. Dzieszko M. Pawłowska 
T. Milewska 

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

10:30am 
 

Father V. Eze P. Pomykalski                   
N. Dabrowska                   

A. McGeever           J. D’Anna                 F. D’Anna 
Sr. Perpetua                P. Guillemette        M.Guillemette 

12:00pm Father V. Eze R. Tagamolila    
J. Gordon                           

A. Parisi       
C.  Manno                     J. Baloun 

1:30pm 
Polish 

Father P. Barwikowski K. Oleksy 
M. Benbenek 

Siostry Misjonarki       J . Wiechnik 
P. Wiszowaty               K. Oleksy 

7:00pm 
Polish 

Father P. Barwikowski M. Mordarski 
S. Anna Kalinowska 

Siostry Misjonarki       R. Radulski             
M. Kaźmierczak           Z. Domożych           

LITURGY MINISTERS FOR  August  12/13    
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