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 After he had fed the people, Jesus made the disciples get into a boat and precede Him to the other 
side, while He dismissed the crowd. After doing so, he went up on the mountain by himself to pray. When 
it was evening He was there alone. Meanwhile the boat, already a few miles offshore, was being tossed 
about by the waves, for the wind was against it. During the fourth watch of the night, he came toward 
them walking on the sea.  
 When the disciples saw Him walking on the sea they were terrified. "It is a ghost," they said, and they 
cried out in fear. At once Jesus spoke to them, "Take courage, it is I; do not be afraid." Peter said to Him in 
reply, "Lord, if it is you, command me to come to you on the water." He said, "Come." Peter got out of the 
boat and began to walk on the water toward Jesus. But when he saw how strong the wind was he became 
frightened; and, beginning to sink, he cried out, "Lord, save me!" Immediately Jesus stretched out His hand 
and caught Peter, and said to him, "O you of little faith, why did you doubt?" After they got into the boat, 
the wind died down. Those who were in the boat did Him homage, saying, "Truly, you are the Son of God." 
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Monday, August 14 Saint Maximilian Kolbe, Priest and Martyr 
  8:00am Eng   Sr. Maksymiliana Kamińska - Name Day 
  8:30am Pol  + Joyce Komperda 
   

Tuesday, August 15 The Assumption of the Blessed Virgin  
      Mary 
 8:00am Eng  + Joyce Komperda 
 9:30am Pol   Intencje Specjalne 
 6:00pm Eng   Special Intentions 
 7:45pm Pol   Intencje Specjalne 
  
 Wednesday, August 16 Saint Stephen of Hungary 
   8:00am Eng  + Joyce Komperda  
   8:30am Pol  + Krystyna Wallas McConville 
 
Thursday, August 17   
  8:00am Eng  + Irene Duszyński  
  8:30am Pol  + Joyce Komperda 
 
Friday, August 18     
  8:00am Eng   Maksymilian Piech o Boże  
      błogosławieństwo 
  8:30am Pol  + Joyce Komperda 
   
Saturday, August 19 Saint John Eudes, Priest,BVM  
  8:00am Eng  + Joyce Komperda 
  8:30am Pol   Wolontariusze Parafii Św. Konstancji   
  4:30pm Eng  + Fred Gryzwa 
     + Sophie Setlik 
     
Sunday, August 20 Twentieth Sunday in Ordinary Time 
  7:30am Eng   Parishioners 
  9:00am Pol  + Krystyna Jasiak 
     + Franciszek Kusek 
     + Teresa Zając 
     + Katarzyna, Franciszek, Anna Zając 
     + Joanna Górska 
     + Józef Górski 
     + Emilia Prawica 
     + Janina Maśnica 
     + Teresa Maśnica 
     + Jan Niewiarowski 
     + Tadeusz Kogut 
     + Helena i Hipolit Adamski 
     + Edward Kosman 
     + Zofia Bryła  
     + Józef Kogut 
     + Stanisława Stańczyk 
     + Anna Kosiński 
     + Roman Podgórski 
     + Piotr Potok 
     + Józef Ochał 
     + Maria Trojniak 
     + Antoni Grygorcewicz 

     + Janina Krengiel 
     + Andrzej Krengiel 
     + Jan Podsada 
     + Zenon Ciborowski 6-ta rocznica śmierci 
     + Wacława Cichoń - Milewska 
     + Harriet-Jadzia Chudy 
10:30am Eng  + Agnes Kogut 
     + Danuta Pluta 
12:00pm Eng  + Joyce Komperda 
  1:30pm Pol  + Leopold Majka 
      Iwona Janula z Rodziną 
      Lucyna & Jan Binkul – 70-ta rocznica  
      Ślubu 
     + Stanisław Rogowski 
      O łaskę zdrowia dla kochanego Męża i  
      Taty 
     + Harriet-Jadzia Chudy 
7:00pm Pol   Parafianie 
     + Dusze w czyśćcu cierpiące 
    
     
  

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 14 
No Activities 
 
Tuesday, August 15-Assumption of the Blessed Virgin Mary 
8:30am-6:00pm   Eucharistic Adoration 
2:30pm    Chaplet of Divine Mercy 
3:00pm    Koronka do Bożego Miłosierdzia 
 
Wednesday, August 16 
First Day of St. Constance School 
7:00pm      English Parents Baptism Meeting 
          (registration required) 
7:00pm   St. Constance Prayer Meeting 
 
Thursday, August 17 
5:30pm-9:00pm  Woman’s Club Board Meeting (BH) 
7:00pm-10:00pm  Polish Living Rosary (BH) 
 
Friday, August 18 
5:00pm-9:00pm  St. Constance School - Ice Cream Social 
 
Saturday, August 19 
8:00am-1:00pm  Holy Name Society  
      (Morning of Recollection) 
Second Collection – Church in Poland 
 
Sunday, August 20 
Second Collection – Church in Poland 

Weekend Collection —  August 6, 2017 
Kolekta niedzielna —  6 sierpień, 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 2018 (July 1,2017— June 30, 2018) 
Minimum weekly collection required— $ 10,250 

Rok fiskalny 2018 (od 1 lipca 2017 do 30 czerwca 2018)    
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 
 

Pierce Suhajda 

TOTAL:  $   8,514.39  
Parish Maintenance & Energy  $                          46.50 
Parish Sharing      $              36.00 
Convent Maintenance    $                       471.00 
First Friday       $       251.00 
First Saturday       $             379.00 
Mis. Sisters Home for Single  
Mother Collection     $          5,902.90 
Adopt A Student      $                  35.00 

  4:30pm  —  $       1,279.00  
  7:30am  —  $           647.00   
  9:00am  —  $       2,580.00   
10:30am  —  $       1,346.64 

12:00pm —  $             708.00 
1:30pm   —  $          1,154.25 
7:00pm   —  $             781.00 
Children: — $               18.50 
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Drodzy Parafianie i Przyjaciele.  
 
 W każdej sytuacji, życiowej Bóg mówi, poucza, 
wzywa, a człowiek odpowiada. Podstawą dialogu 
człowieka z Bogiem jest bezgraniczne zawierzenie 
Bogu, oddanie się w Jego ręce. W rozmowie czło-
wieka z Bogiem widać, że inicjatywa należy do Boga. 
Podstawowym aktem ze strony człowieka jest wiara 
i słuchanie Słowa Bożego. 
 Dialog jest też wzajemnym odniesieniem dwóch 

osób – Boga i człowieka: Boga wzywającego do przyjaźni ze 
sobą, obdarzającego łaską i człowieka, który odpowiada na 
Jego dar. Dar Boga i odpowiedź człowieka najdoskonalej zosta-
ły urzeczywistnione w Jezusie Chrystusie. Bóg do nas przema-
wia poprzez sytuacje, ludzi, rodzinę, przyjaciół, Pismo Święte, 
ale i poprzez media, ustami księży, ale też i innych osób. Jak 
mamy usłyszeć, zrozumieć i przyjąć to Boże Słowo? To już na-
sza rola: trzeba wsłuchać się, zrozumieć teksty, przyjmować 
słowa, jako słowa miłości, dobroci, nawet jeśli dziwnie za-
brzmią w naszych uszach. Odpowiadając zaś dziękujmy za to, 
że jesteśmy, za to, że działamy, za to, że mamy jak żyć, i pro-
śmy, ale nie o łatwe życie, lecz przede wszystkim o dary Ducha 
Świętego, aby nas prowadził przez życie. Często w naszym po-
jęciu Bóg jest bardzo daleki, widzimy Go jako Stwórcę, nierzad-
ko dobrotliwego staruszka z długą siwą brodą, ale pamiętajmy, 
że jest On bardzo bliski, bliski w Jezusie Chrystusie. 
  Wydarzenia opisane w dzisiejszej Ewangelii (Mt 14:22-
33),  wzbudzają refleksję na temat znaczenia modlitwy osobi-
stej i sposobu radzenia sobie z trudnościami życiowymi. Jezus 
po spotkaniu z tłumem i po jego nakarmieniu oddalił się od 
uczniów, aby znaleźć trochę spokoju. Wytchnienia szuka w 
modlitwie osobistej, w samotności, w modlitwie, na którą nie 
skąpił czasu. Wyraźnie podkreślone jest tu znaczenie modlitwy 
osobistej. Jej uzdrawiająca siła przywraca równowagę ducho-
wą. Modlitwa nie powinna być szybka, wymuszona, traktowa-
na jako obowiązek, bo wtedy nie jest autentyczną rozmową z 
Bogiem. Modlitwa wznosi istotę człowieka, tzn. jego umysł i 
serce, do Boga. Można powiedzieć, że Bóg sam ustanowił mo-
dlitwę jako źródło łączności z Nim i źródło życia Bożego. Nie 
zapominajmy i nie wstydźmy się znaku krzyża przed jedzeniem, 
przed czynnościami życia codziennego. W końcu to dzięki Nie-
mu istniejemy, żyjemy, funkcjonujemy. Dlatego więc rozma-
wiajmy poprzez modlitwę z Panem, dziękując Mu za wszystko, 
czego doświadczamy. 
 Drugim zdarzeniem, które opisuje ta Ewangelia, jest zmaga-
nie się Apostołów z żywiołem. Kiedy płynęli na drugą stronę 
jeziora Genezaret, przyroda nie była dla nich łaskawa, bo pły-
nęli pod wiatr. Modlitwa osobista, walka z trudnościami – to 
sytuacje z naszego ludzkiego życia. Jedni daremnie walczą ze 
swoimi problemami życiowymi, drudzy czerpią swoje siły z mo-
dlitwy, z więzi z Bogiem, po to by móc przetrwać i poradzić 
sobie z trudnościami. Skoncentrowanie się na sobie, na swojej 
trudnej sytuacji powoduje, że wielokrotnie nie dostrzega się 
Pana Jezusa kroczącego nam na pomoc. Potrzeba nam więcej 
odwagi i wiary.  
 Szczęść Boże! 

Dear Parishioners and Friends. 
     
 In every situation, God speaks, teaches, calls, 
and man responds. The basis of the dialogue of man 
with God is boundless trust towards God, to give 
himself into His hands. In the conversation between 
man and God, it is clear that the initiative belongs to 
God. The basic act on the part of man is faith and 
listening to the Word of God. 
 Dialogue is also a mutual reference point of two 
persons - God and man: God calls us for friendship with Him-
self and between one another, bestowing His grace and man 
who responds to His gift. The gifts of God, and the most per-
fect human responses to them, have been realized in Jesus 
Christ. God speaks to us through different situations, people, 
families, friends, Scripture, through the media, with the 
mouth of the priests, and also through other people. How do 
we hear, understand and accept this Word? It is our role to 
listen, understand texts, accept words as love and goodness, 
even if they sound strange to our ears. And in replying, we 
give thanks for the fact that we are acting for the sake of living 
and asking, not for an easy life, but above all the gifts of the 
Holy Spirit to lead us through life. Often we imagine God to be 
very far away; we see Him as the Creator, often a loving old 
man with a long beard, but remember that He is very close, 
close in Jesus Christ. 
 The events described in today's Gospel (Mt 14: 22-33), give 
rise to reflections on the importance of personal prayer and 
how to cope with life's difficulties. Jesus, after meeting with 
the crowd and after feeding them, departed from the disciples 
to find some peace. The respite is sought in personal prayer, 
in solitude, for which He has not devoted time. The im-
portance of personal prayer is clearly emphasized here. Its 
healing strength restores spiritual balance. Prayer should not 
be quick, forced or treated as a duty, because then it is not an 
authentic conversation with God. Prayer raises the essence of 
man, i.e. his mind and heart, to God. It can be said that God 
Himself established prayer as a source of communication with 
Him and the source of God's life. Let us not forget about God 
and not be ashamed of making the sign of the cross before 
eating, before the activities of daily life. In the end, it is thanks 
to Him that we exist, we live, we function. Therefore, let us 
talk through prayer with the Lord, thanking Him for everything 
we experience. 
 The second event that describes this Gospel is the strug-
gles of the Apostles with the element. As they sailed to the 
other side of Lake Genezaret, nature was no favorable to 
them, because they sailed against the wind. Personal prayer, 
struggling with difficulties - these are the situations of our 
human life. Some struggle in vain with problems in their lives, 
others draw their strength from prayer, from trust and faith in  
God, in order to survive and cope with difficulties. Concen-
trating on ourselves, in our difficult situation, causes us to 
repeatedly overlook the Lord Jesus ready to help us. We need 
more courage and faith.  
 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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PICTORIAL BOOK UPDATE 
 
IF YOU SAT FOR 
YOUR PORTRAIT FOR 
THE PARISH’S 100TH 
ANNIVERSARY AND 
HAVE NOT YET RE-
CEIVED 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: par-
ents, siblings, relatives, friends, parish-

ioners, priests, nuns, etc. Both the living 
and the dead can be named, 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 dona-
tion 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”. 

RITE OF CHRISTIAN INITIATION FOR 
ADULTS 

 

Q: How Does One Become a Catholic?  

R: Our parish offers a program for adults 
who would like to take a closer look at the 
Catholic religion. The program is Rite of 
Christian Initiation for Adults (RCIA) 
which helps those who would like to in-
quire about the Catholic Church's beliefs 
and practices. RCIA is adapted to meet the 
needs of woman and man who come from a variety of backgrounds. It is 
designed to help an un-baptized person prepare for and reflect on Bap-
tism, Confirmation and the Eucharist. It also welcomes those who were 
baptized in another Christian tradition and who have a desire to be re-
ceived into full communion in the Roman tradition. Finally, the RCIA 
process is offered to those who are already baptized Catholic but never 
had the opportunity to prepare for the reception of other sacraments in 
the Church, i.e. Communion, Confirmation and Reconciliation. Classes 
meet beginning in September.  
 

Please call Connie Schiltz at (773) 545-8581 x 0. 
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ON WINGS AND PRAYERS AND GETTING OUT OF THE BOAT 
Copyright 2017 by John B. Reynolds (john@jrwrites.com) 
 

 “It’s a wing and a prayer, sometimes/ It’s the knowledge 
you’re there, sometimes…” So begins the chorus of a song 
written by local singer/songwriter Deanna Hal-
lagan. I heard her perform it recently at City 
Winery in Chicago. Hallagan was accompanied 
by The Empty Pockets, a rock band that’s a 
headliner in its own right. If I’m square on this, 
the group’s co-founder Josh Solomon is 
Deanna’s nephew. Various other uncles/siblings/friends came 
to the stage over the course of that evening, too, so even 
though they didn’t cover any Sly & the Family Stone material, 
this was absolutely a family affair.  
 “It’s a wing and a prayer, sometimes/ It’s the knowledge 
you’re there, sometimes…” Hallagan gets it. For starters, sing-
ing/songwriting isn’t even her day job, and I know how scary it 
can be getting up in front of a crowd with just a guitar and 
some words you feel called to share. Googling “Rustic Falls 
Nature Camp” will yield details of her bittersweet story. Ac-
cording to a 2011 Chicago Tribune online piece, “Eric Lentz 
and his wife, Deanna Hallagan, used to joke that if they ever 
won the lottery, they would open a camp for troubled teens. 
The camp dream came true, but under far different circum-
stances. Within months of being diagnosed with stage 4 colon 
cancer six years ago, Lentz was wearing a chemotherapy infu-
sion pack during the week and spending weekends in Wiscon-
sin clearing brush…He had been given 12 to 15 months to 
live…”    
 “It’s a wing and a prayer, sometimes/ It’s the knowledge 
you’re there, sometimes…” Lentz passed away in 2014, but 
Hallagan, family, and friends kept the dream alive. The recent 
City Winery concert was actually a Rustic Falls fundraiser to 
continue the camp’s good work going forward. Lentz and Hal-
lagan should serve as inspiration for all of us, because some-
times, we just have to get out of the boat, you know? That’s 
what he did when he got the diagnosis. That’s what she did 
when Eric was gone. And that’s what Peter does in today’s 
reading when he sees Jesus walking toward him on rough wa-
ter… 
 “It’s a wing and a prayer, sometimes/ It’s the knowledge 
you’re there, sometimes…” At Christ’s invitation 
“Come” (which I hear as a command) Peter leaves the boat 
and begins walking on the waves as well. But feeling the inten-
sity of the wind, he becomes afraid and begins to sink, crying 
‘Lord, save me!’” Which brings me back to Hallagan’s song. Per 
the first verse, “There’s so many times I haven’t got a clue/ 
Even more when I don’t know what to do/ Somehow I find my 
solace right inside of you/ I believe I know that’s what gets me 
through.” Powerful words, especially for those of us too afraid 
at times to answer Christ’s invitation/command to exit the 
boat. So please sing it once more, Deanna, and may your 
words give all of us pause as we consider our own calls to dis-
cipleship. Yeah, “It’s a wing and a prayer, sometimes,” but 
may we all come to know, just as you have come to know, 
“the sun is going to rise.” 

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      
departure of the mother of Jesus 
Christ from the earth, when both 
her soul and her body were   
taken 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 Solemnity 
of Mary Mother of God or August 15, the feast of the Assumption 
of the Blessed Virgin or November 1, the Feast of All Saints falls 
on a Saturday or a Monday, the precept to celebrate Mass is dis-
pensed. The Congregation for Bishops confirmed 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. 

You are invited to a performance of  
a professional choir “Eufonia”  

from Germany  
 

The choir will perform in our parish on Tuesday,  
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. 

 

https://host25.webserveralpha.com:2096/cpsess5242746466/3rdparty/squirrelmail/src/compose.php?send_to=john%40jrwrites.com
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Eucharistic Adoration 
All are invited to take advantage of this 
grace. Eucharistic Adoration every Tues-
day begins with 8:00am Mass in the Eng-
lish language, 8:30am to 7:00pm adora-
tion, 2:30pm Chaplet of Divine Mercy in 
English language, at 7:00pm bilingual 
closing prayers, and ends with 7:15pm 
Mass in Polish. 

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! 

Young - At - Heart 

Nineteenth Sunday / Dziewiętnasta niedziela

Przyłącz się do nas na Facebook.   
Join our Facebook page! 

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 November 2016 
till the 26th of November 2017. To obtain the Fatima plenary in-
dulgence the faithful must fulfill the ordinary conditions for every 
indulgence, which are: Pray Our Father, and recite the Creed, go to 
Confession and receive Holy Communion, be interiorly detached 
from sin, and pray for the intentions of the Holy Father. In addi-
tion, they must pray before any statue 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. 

 Young-at-Heart Members, Oh, it's here - AUGUST!  Can you 
believe school is starting? To all our wonderful students, we wish 
you the best school year and happy times! Our next meeting on 
Monday, September 11, 2017 will be here before we know it.  I 
hope you have all the articles you have been saving over the sum-
mer.  Gather them up and bring them along with your smiles, 
pennies, box tops, New Yarn, canceled stamps and used eyewear.  
Life does change as the days go by. Margaret Schaefer's new 
home is Resurrection Retirement Center.  Don and Rose Bux will 
be moving and will let us know where they will settle.  Addresses 
in the next newsletter. In addition to the life changes, we also 
have new babies to add to the list!  A new Grand baby for Mary 
Daniels.  The baby's name is D'orothea Daniels. In addition, we 
have new Great Grand babies  Starting with  Mary Calistro's great 
grandson, Joshua Bradley.  Frank and Theresia Wilhelm's Great 
Grandson, David Chester. Marge Schaefer new Great Grandson is 
Nicholas.  Congratulations and Love to all!!! Hasn't the weather 
been wacky?  Excessive rain, changing temperatures, cold one 
day, hot the next....and our old bones tell the story. Keep the 
prayers coming for Sharon Malen and Barb Broecker. Are you 
sending cards? At the September meeting which will be here be-
fore we know it, we have to collect the money for the Patty 
Waszak Show. Don't forget to bring it with you on the 11th. Dues 
for the year will be collected at the September meeting also. 
Please don't forget the unused, empty red envelopes.  We are 
collecting them.   Our sympathies to Ann Pietruszka, on the pass-
ing of her sister. Sending loving prayers and friendship. Our sym-
pathies and prayers to the family of Betty Grippa. Father Robert 
Lojek will be installed as pastor on Saturday, September 9, 
2017.  He sends us a big hello! Did you see at the Black Hawk Con-
vention they featured our own Bishop Paprocki? He is well-known 
as the "Holy Goalie"  It was great to see him on TV! Looking for-
ward to our next Polka Mass to be held Saturday, April 21, 2018, 
at the 4:30pm Mass.  Can you please help and be a sponsor?  Call 
Bernie for details. August birthdays include Josephine Kelley (Mrs. 
90!),  Lorraine Rakoczy, Henrietta Gallagher, Christine Majka, 
Grace Palmer, Rose Bux and Jenny Karey (Kwietniewski), US Army 
Retired (99years old!) (sister of Irene Brankey!)  Happy Birthday to 
you all!  Sending special wishes for a fantastic month. 

Any Questions call Bernie or Sharon.  
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This fall, thousands of young Catholics will gather to-
gether at the UIC Pavilion on Friday, October 20 and Sat-
urday, October 21 for Holy Fire Chicago, the Archdio-
cese of Chicago’s signature event for sixth through ninth 
graders. This event enables attendees to celebrate the gift 
of their faith as well as witness 
God’s work in their lives.  In a 
blend of entertainment that in-
cludes rock, pop, and worship, 
Holy Fire Chicago enables at-
tendees to truly connect with 
God while having a fun, genuine 
experience with young Catholics 
like themselves. The young 
Catholic Church in Chicago is 
alive, strong, and thriving, and 
we can’t wait to celebrate that at 
Holy Fire 2017! 

HOLY FIRE 

 

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  
na stronie internetowej:  

pvm.archchicago.org 

 School Lottery 

 
Time is running out to purchase 
your school lottery tickets!  The 
first drawing for $1000.00 will 
be next Sunday after the 10:30 
Mass.  Tickets are on sale in 
Borowczyk Hall after all the 
Masses. 
   
 

Remember – you can’t win if you don’t buy a ticket.  

Cardinal’s Message 
Dear Friends, 
 When Cardinal George launched To 
Teach Who Christ Is in 2013, he envi-
sioned a campaign to strengthen our 
parishes, Catholic education and faith 
formation for generations to come. Em-
boldened by his courage to step out in 
faith despite his own personal illness, I fully embraced the 
challenge to continue his work bring to completion what he 
began. It is heartening to know that more than 70,000 faithful 
from across this archdiocese chose to support their parishes 
and the important shared ministries of our local Church. 
Indeed, the blessings of To Teach Who Christ Is are many. To-
gether, we raised more than $400 million, and the partner-
ships we developed will be instrumental for future initiatives, 
like Renew My Church. Thank you for ensuring the vibrancy of 
our Church! 
 The campaign has now entered the pledge fulfillment 
phase. These next five years are equally important to our en-
deavor, as parishes receive their funds from pledge payments 
and can then complete the projects they outlined during their 
campaigns. So much has already been accomplished and, like 
you, I am excited to see the fruits of our efforts. Please keep 
us up to date on what is taking place in your parish 
Email because of To Teach Who Christ Is, so we can share your 
good news with others. Your friendship and generosity are 
deeply appreciated. Please remember me and this archdiocese 
in your prayers, as you are always in mine. 
 Wishing you every blessing, with kind regards I remain, 
Sincerely yours in Christ, 
Cardinal Blase J. Cupich 
Archbishop of Chicago 



 

12 Nineteenth Sunday / Dziewiętnasta niedziela

22-24 września 

 Msza Św.  i spotkania biblijne 
 Sport, wieczory muzyczne 
 kajaki i rowery wodne 
 ognisko przy jeziorze i wiele innych atrakcji 

 
Po więcej informacji proszę telefonować do:  
 

Doroty Archacki      (773) 545-8581 x.38;  
Romana Harmaty      (773) 5458-581 x.19; 
ks. Pawła Barwikowskiego   (773) 545-8581 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 !  

 CAMP VISTA 

 SPOTKANIE MINISTRANTÓW W MUNDELEIN 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dnia 5 sierpnia 2017 roku odbyło się spotkanie ministrantów i ich rodzin w Seminarium Du-
chownym w Mundelein. Sr. Zofia Turczyn oraz ks. Paweł Barwikowski ze swoimi podo-

piecznymi zorganizowali piknik, który rozpoczął się Mszą Św. o godzinie 10:00 rano.  
Zapraszamy wszystkich na kolejne spotkanie !!!  
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Zapraszamy na występ profesjonalnego 
chóru kameralnego „Eufonia” z Niemiec 

 

Chór  wystąpi w naszej parafii w niedzielę 13 sierpnia  
podczas Mszy Św. o godz. 7:00pm oraz we wtorek 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. 
 

Uroczystość Wniebowzięcia  
Najświętszej Maryi Panny 

  
W dniu 15 sierpnia obchodzimy Uroczy-
stość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi 
Panny, nazywaną także Świętem Matki 
Boskiej Zielnej ( w Polsce) bądź Matki 
Boskiej Korzennej (w Czechach). Uroczy-
stość ta obchodzona jest w Kościele od V 
wieku - na początku występowała pod na-
zwą Zaśnięcie lub Przejścia Najświętszej 

Maryi Panny, dopiero w VII wieku w Kościele Rzymskokato-
lickim upowszechniła się obecna nazwa. Jest to najstarsza uro-
czystość 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 
pielgrzymującego ludu źródłem pociechy i znakiem nadziei. 
Syn Boży, Jezus Chrystus, nie tylko wyniósł swoją Matkę do 
chwały zbawionych w niebie, ale dał nam także zapowiedź 
tego, co będzie również i naszym udziałem, jeśli tylko upodob-
nimy nasze życie do Jej życia.    
 W krajach europejskich i w Polsce czci się Matkę Boską 
Wniebowziętą jako patronkę ziemi i jej bujnej roślinności. Z tą 
maryjną uroczystością związana jest starożytna tradycja litur-
giczna, oddająca hołd Maryi wraz z poświęceniem 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 
polskiej tradycji ludowej uroczystość w Święto Matki Bożej 
Zielnej liczne sanktuaria maryjne, kościoły i kaplice, wypełnia-
ją się przybyłymi wiernymi i pielgrzymami, którzy przynoszą 
do poświęcenia wianki zielne, bukiety kwiatów, kłosy zbóż i 
owoce, w szczególności w regionach wiejskich. Kiedyś ten 
zwyczaj był bardzo popularny, ponieważ wierzono, że pobło-
gosławione rzeczy nabierają mocy leczniczych. W dniu 15 
sierpnia najsłynniejsze maryjne 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 od godz. 9:00 rano do 1:00 po południu 
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 
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Chrystus. 

Do prawdy, do obiektywnego stanu rze-
czy dochodzi się nieraz po trudnych i czę-
sto zawiłych drogach. Tam gdzie  jest  
niewiedza i  nieświadomość grzechu i kary 
- dopusty Boże mają doprowadzić do 
prawdy i dostrzeżenia własnej grzeszno-
ści. Dla wielu więc małżeństw konflikty i 
kryzysy mogą mieć charakter zbawczy. 
Czy jednak one umocnią ich związek czy 
też doprowadzą do jego rozbicia to już 
zależy od tego jak oboje małżonkowie 
rozpoznają Boże pouczenia, którymi 
Stwórca przypomina o swej tęsknocie za 
synem lub córką, którzy pobłądzili.  

 
 

 

 
 

 

  
       

nej, praw, obowiązków 
małżeńskich  itp? 
 
III Zasada -  
ducha, sterującego sferą psychiki i ciała, a pospolitym stwierdze-
niem, że miłość to tylko uczucie lub co gorzej seks. 
 Najbardziej zaszczytną i wyróżniającą cechą naszego człowie-
czeństwa jest posiadanie wolnej woli. Miłość jest aktem tej wolnej 
woli. Wola i rozum są aktem ludzkiego ducha, stąd miłość ma cha-
rakter duchowy. Uczucia zaś są aktami umieszczonymi  w  sferze 
psychiki,  to jest tam  gdzie również funkcjonuje  temperament, 
pamięć, wyobraźnia itd. 

    Uczucia są  zmienne,  często  wymykają się spod  naszej  kontroli 
i nieraz trudno je opanować. Są bowiem pod ciągłym wpływem 
różnych czynników zewnętrznych i wewnętrznych. Jak barometr 
przesuwają się raz w górę, raz w dół. Mają na nie wpływ różnorod-
ne czynniki, stan zdrowia, hormony, trudy życia, nastroje i emocje. 
Trwałość małżeństwa często wymaga ponawiania aktu naszej woli, 
ponawiania tego niezmiennego wyboru, i wyrobienie w sobie dy-
stansu do zmieniających się uczuć i nastrojów. 
 Mogą nadejść takie chwile, kiedy związek uczuciowy pomiędzy 
mężem i żoną ulegnie zachwianiu. To jednak wcale nie jest powo-
dem do rozwodu. Choćby w danej chwili osoba męża czy żony była 
nam niemiła, to jednak człowiek  przez  akt woli może pozostać 
niezmienny w swoim wyborze i nadal trwać w związku małżeń-
skim. Bóg wysoko ceni  wierność, gdyż  jest  ona  Jego przymio-
tem. 
 
IV Zasada - Uczynić ze swojej rodziny sprawę najważniejszą 
 Zawsze rodzina powinna być sprawą priorytetową, najważniej-
szą, a już szczególnie w czasie kryzysu. Po Bogu żona, czy mąż musi 
być najważniejszą osobą. Wszyscy inni: rodzice, rodzeństwo, pra-

ca, kariera zawodowa, a nawet działalność spo-
łeczna jest sprawą drugorzędną. Kryzysy właśnie 
mają często miejsce wtedy, gdy dla któregoś z 
małżonków rodzina nie była sprawą najważniej-
szą. 
 
V Zasada - Zmienić siebie, a nie współmałżonka 
 Zacząć od siebie. Taka zmiana jest bardzo 
„zaraźliwa” i wcześniej czy później druga strona 
musi zareagować . Przerzucanie  winy  na  drugą 
stronę  i  wzajemne oskarżanie siebie może do-
prowadzić tylko do rozwodu.Energia, która po-
winna być użyta na pokonanie kryzysu i bez-
pieczne przejście przez „czas próby” zostaje bez-
użytecznie spalona na niepotrzebne kłótnie, 

utarczki i wzajemne oskarżenia. 
 
VI Zasada - Przebaczać i prosić  o przebaczenie 
 Nikt nie może powiedzieć, że nigdy nikomu nie wyrządził  
krzywdy. Wszyscy jesteśmy grzesznikami wszyscy potrzebujemy 
przebaczenia. Przebaczenie powinno być esencjonalną cechą mał-
żeństwa. Mamy zawsze przebaczać i sami prosić o przebaczenie. 
Gdy tego nie ma, dalsze życie w małżeństwie staje się niemożliwe. 
 Przebaczenie jest aktem woli i jest wymogiem koniecznym do 
osiągnięcia pełnego wymiaru miłości, która „wszystkiemu wierzy i 
we wszystkim pokłada nadzieję”. Przebaczenie to ciągła gotowość 
do wyciągnięcia ręki w sytuacji gdy brat lub siostra w wierze sta-
nęli na krawędzi samozranienia. Grzech bowiem rani najbardziej 
grzeszącego, a często też i tych co z nim żyją. Jednak tylko przeba-
czenie pozwalające na dokonanie przywrócenia początkowego 
zaufania osobie, która zawiniła może uleczyć zadane rany. Minio-
ne wydarzenia będą czasem powracały w pamięci i to może wy-
woływać cierpienie. Ma w nas jednak być gotowość do przebacze-
nia 77 razy. Pamiętajmy o tym największym przebaczeniu, które 
wypowiedział Jezus z krzyża: ''Ojcze przebacz im''. To co się stało, 
nie powinno oddziaływać na to, co się aktualnie dzieje. 
 
VII Zasada - Boża pomoc 
„Bez Boga ani do proga'', „Bez Bożej pomocy na nic stawać o pół-
nocy'' - mówią nam stare polskie przysłowia. W Starym Testamen-
cie czytamy: „Jeżeli Pan Bóg domu nie zbuduje, na próżno się tru-
dzą ci, którzy go wznoszą''. 
 Tę prawdę Starego Testamentu potwierdza sam Chrystus mó-
wiąc: ''że beze mnie nic dobrego uczynić nie możecie''. 
Wszyscy potrzebujemy Bożej pomocy. A jak ją uzyskać jeżeli nie 
przez modlitwę?  

Siedem zasad pokonania kryzysu małżeńskiego 
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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 prowadzi 
ks. Paweł Barwikowski. Po szcze-
góły i terminy spotkań w okresie 
wakacyjnym proszę  kontaktować 
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 Błogosławio-
nej Karoliny Kózki, prowadzona 
przez Sr. Annę Kalinowską. Po 
więcej informacji prosimy o kon-
takt 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. Roz-
poczynamy o godz. 8:30 rano, a kończymy o 
7:00 wieczorem.  Koronka do Bożego Miło-
sierdzia o godzinie 3:00pm.  W czasie całego 
dnia Adoracji można składać osobiste intencje 
do skrzynki,  która znajduje się na środku ko-
ścioła. W tych intencjach modlimy się na za-
kończenie 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

 
REKOLEKCJE DLA MAŁŻEŃSTW 

Serdecznie zapraszamy na warsztaty 
komunikacji dla małżeństw prowa-
dzone przez psychologów Marię i 
Piotra Fijewskich. Warsztaty odbędą 
się w naszej parafii w dniach od 26 
do 31 sierpnia 2017 roku.  
Zapisy oraz dodatkowe informacje: 
 pod numerem telefonu (773) 615-9048 lub  
 na stronie internetowej 

www.rekolekcjedlamalzenstw.org 

http://www.re/
http://kolekcjedlamalzenstw.org/
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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.  
 

Nineteenth Sunday / Dziewiętnasta 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 E. Kotleba                             
A. Kocylowski                       

D. Walton          D. Drozd      M. Kaminski 
N. Guagliardo    J. Ovist         A. Piwowarski   

7:30 am Father P. Barwikowski A. McGeever               
B. Chelminski               

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

9:00am 
Polish 

Father T. Dzieszko B. Kolek 
K. Wilk 

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

10:30am 
 

Father Victor Eze W. Gordon                              
G. Reynolds                            

J. Reynolds        K. Socke          H. Nowak 
C. Michelini     B. Kowalik        P. Nowak 

12:00pm Father Victor Eze J. Baloun                      
D. Kosk                          

A. Parisi       
C.  Manno                     R. Tagamolila         

1:30pm 
Polish 

Father P. Barwikowski R. Harmata 
J. Strzelec 

Siostry Misjonarki       J . Wiechnik 
P. Wiszowaty               K. Oleksy 

7:00pm 
Polish 

Father P. Barwikowski D. Strek 
M. Domożych 

Siostry Misjonarki       R. Radulski             
M. Kaźmierczak           Z. Domożych           

LITURGY MINISTERS FOR  August  19/20   
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