
 

  

 

 

St. Constance Parish 
Twenty-First Sunday in Ordinary Time 

August 27,  2017

Rectory Office:  5843 W Strong St.           773-545-8581 

      Fax                                  773-545-0227 

      E-mail                          stcrectory@gmail.com 

      Parish Website             www.stconstance.org 
 

Rev. Thaddeus Dzieszko                                      Pastor - Ext. 20 

Rev. Paweł Barwikowski      Associate Pastor - Ext. 36 

Rev. James Heyd                                                    Resident -  Ext. 31 

Mr. Roman Harmata                                   Pastoral Associate - Ext. 19 

Mrs. Eva Panczyk                                             Principal - Ext. 42 

Mr. Martin Wojtulewicz                       Business Manager - Ext. 11 

Sr. Kinga Hoffmann               Coordinator of Religious Ed. - Ext. 40 

Mrs. Dorota Archacki                              REP Secretary - Ext. 38 

Mrs. Marie Blecka                                 Music Director - Ext. 37 

Sr. Zofia Turczyn                                                    Sacristan 

Mrs. Dorota Strek                                    Parish Secretary - Ext. 0 

Mr. Joseph Homik                                 Organist -  872-305-9792 

Mr. & Mrs. Jim & Connie Schiltz     Diaconate Couple - 773-259-8261 

Program Rachel -  Sr. Maksymiliana                   773–656-7703 

School Office:   5841 W Strong St.                         773-283-2311 

      Fax                                 773-283-3515 

      E-mail                     stconstance@hotmail.com 

      School Website         www.stconstanceschool.org 

R E P Office:  5841 W Strong St.                773-545-8581-  Ext 40 

Handzel Center : 5864 W Ainslie St. 

Borowczyk Hall : 5856 W Ainslie St. 

Polska Szkoła  Św. Maksymiliana M. Kolbe : 

      5841 W Strong St.                  773-283-3618 

      Kolbe Website               www.kolbeschool.org 

Missionary Sisters of Christ the King:  

           4910 N Menard St.                      773-481-1831 

          Chicago, Illinois 60630 

 

Bulletin Submission:  bulletin.stconstance@yahoo.com 

 Jesus went into the region of Caesarea Philippi and he asked his disciples, "Who do people say 
that the Son of Man is?" They replied, "Some say John the Baptist, others Elijah, still others  

Jeremiah or one of the prophets."  
He said to them, "But who do you say that I am?" Simon Peter said in reply, "You are the Christ, the 

Son of the living God."  
Jesus said to him in reply, "Blessed are you, Simon son of Jonah. For flesh and blood has not re-

vealed this to you, but my heavenly Father. And so I say to you, you are Peter, and upon this rock I 
will build my church, and the gates of the netherworld shall not prevail against it. I will give you the 
keys to the kingdom of heaven. Whatever you bind on earth shall be bound in heaven; and whatev-
er you loose on earth shall be loosed in heaven." Then he strictly ordered his disciples to tell no one 

that he was the Christ. 
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Twenty  First Sunday / Dwudziesta pierwsza niedziela

Monday, August 28 Saint Augustine, Bishop and Doctor of the 
      Church 
  8:00am Eng   Dolores Pasowicz on her Birthday 
  8:30am Pol   Kamila Siniakowicz 
     + Joyce Komperda 
   

Tuesday, August 29 The Passion of Saint John the Baptist 
 8:00am Eng  + Joyce Komperda 
 7:15pm Pol   Intencje Specjalne 
  
 Wednesday, August 30  
   8:00am Eng  + Leslie J. Karlovits  
   8:30am Pol  + Joyce Komperda  
 
Thursday, August 31   
  8:00am Eng  + Esther Barajas 
     + Matthew Pietraszewski  
  8:30am Pol  + Joyce Komperda 
    
Friday, September 1     
  8:00am Eng  + Paweł Siniakowicz 
     + Helena Jabłonowska 
  8:30am Pol  + Joyce Komperda 
  7:00pm Pol   Intencje Specjalne 
   
Saturday, September 2  
  8:00am Eng  + Wojciech Kenar 
  8:30am Pol  + Antoni Chmiel   
  4:30pm Eng  + Irene Duszyński 
     + Fred Gryzwa 
     + Ted & Mary Lewandowski 
     + Pat Hohmeier 
     + Mary Attak 
     + Raul Salinas - first death anniversary 
      To The Immaculate Heart of Mary for peace 
     + Sophie Setlik 
     + Dcn. Ted Lisowski 
     + Esther Barajas 
  8:00pm Pol   Intencje Specjalne 
 
Sunday, September 3 Twenty-Second Sunday in Ordinary  
       Time 
  7:30am Eng  + Józef i Stanisłąwa Szatko 
  9:00am Pol  + Teresa Zając 
     + Emilia Prawica 
     + Janina Maśnica 
     + Teresa Maśnica 
     + Jan Niewiarowski 
     + Tadeusz Kogut 
     + Helena i Hipolit Adamski 
     + Edward Kosman 
     + Zofia Bryła 
     + Józef Kogut 
     + Stanisława Stańczyk 

      + Roman Podgórski 
      + Witold Tułacz 
      + Piotr Potok 
      + Stanisława i Tadeusz Izak 
      + Edward Kurzawa 
      + Józef Ochał 
      + Maria Trojniak 
      + Janina Krengiel 
      + Andrzej Krengiel 
      + Jan Podsada 
      + Wacława Cichoń - Milewska 
      + Rozalia i Władysław Burzec 
       Maria i Hieronim Hiero – rocznica  
       ślubu 
      + Karol Szypcio 
      + Władysław i Genowefa Szypcio 
      + Antoni Teluch 
10:30am Eng   + Bernice Korcz 
12:00pm Eng   + Jan Michał Hilger 
  1:30pm Pol    Jadwiga & Natalia Ramotowska  
       – Urodziny 
      + Zofia, Halina, Mateusz Malinowski 
      + Wojciech i Maryjanna 
      + Maria i Józef Brzana 
       Marzena Tangri 
      + Stanisław i Eleonora Marciniak 
      + Stanisław i Franciszka Tabaka 
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 28 
No Activities 
 
Tuesday, August 29 
8:30am-7:00pm Eucharistic Adoration 
2:30pm- English – Chaplet of Divine Mercy 
3:00pm- Koronka do Bożego Miłosierdzia 
7:00pm St. Constance Prayer Meeting 
 
Wednesday, August 30 
No Activities 
 
Thursday, August 31 
Back to School Night 
2:30-3:30pm Church Cleaning 
 
Friday, September 1-First Friday 
7:00pm Polish Mass 
 
Saturday, September 2-First Saturday 
7:00pm Polish Rosary 
8:00pm Polish Mass 
 
Sunday, September 3 
2:30pm Polish Bible Study Group  
“Oaza dla dorosłych” 
 
 

Weekend Collection —  August 20, 2017 
Kolekta niedzielna —  20 sierpnia, 2017  

THIS WEEK AT ST. CONSTANCE CHURCH 

 

Lucille Antonik 
Julie Bagaan 
Eugeniusz Barabasz 
Richard Baranski Jr. 
Loretta Beil 
Roderick Biedron 
Henry Bira 
Jean Blaszynski 
George Brindise 
Rosemary Bux 
Perla Cabrara 
Margaret Chrusciel 
John Coldren 
Anthony Costa 
James Dahl 
Patricia Daniels 
Mila David 
Jan Dusza 
Laura Dwyer 
Dorothy Gajda 
Irene Galassi 
Josephine Garoda 
Janina Gawel 
Alexandra Gillespie 
Hermina Gorczak 
Timmy Grobart 
Constance Grodecki  
Camille Gutowski 
Jozef Jablonski 
Ted Janur 
Boleslaw Jaroszynski 
Sandra Katulka 
Peter Koniecko 
Wladyslawa Kozak 
Tadeusz Krasowski 

Zofia Krasowska 
Teresa Kurk 
Elaine Liebucht 
Haley Link 
Joseph LoCascio 
Gina Lupo 
Michael Lupo 
Mary Malsen 
Alen Milewski 
Helen Mittelbrun 
Josiah Nelson 
Hilda Nunes 
Dolores Ott 
Amie Parisi 
Arlene Raszka 
Michael Richko 
Karen Rondano 
Sandra Sanoski 
Margaret Schaefer 
Schiltz Rosemery 
Anna Seklecki 
Helena Siekierska 
Mark Smith 
Rita Szczepanik 
Bogdan Tokarski 
Helen Tokarski 
Zdzislaw Wasilewski 
Kelsey Weeden 
Ola Wiesyks 
Julie Wrobel 
Cynthia Wurtz 
Józef Zegar 
Patricia N. Ziga 

 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!    

School Lottery 
Week 1 - August 20 - $1000 - Katarzyna and  

Janus Krzanowski  #193 

TOTAL:  $   9,014.25 
Parish Maintenance & Energy  $                     178.00 
Parish Sharing      $          205.00 
Convent Maintenance    $                      75.00 
Building Funds      $     10,000.00 
Adopt A Student      $                32.00 
Assumption       $       3,292.10 
Assist to Poland      $       2,644.75 

  4:30pm  —  $       1,067.00  
  7:30am  —  $           863.00   
  9:00am  —  $       2,836.00   
10:30am  —  $       1,500.00 

12:00pm —  $            898.00 
1:30pm   —  $         1,136.00 
7:00pm   —  $             681.00 
Children: — $                33.25 

WEDDING BANNS 
 

II Brandon S. Ibanez & Anna E. Czekaj 
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Drodzy Parafianie i Przyjaciele. 
  
W dzisiejszych czasach trudno jest wskazać osobę, 
która naprawdę wierzy, nie tylko wierzy w Boga, ale 
wierzy Bogu. Człowiek prawdziwie wierzący modli 
się, chodzi do kościoła w niedziele i święta, by 
uczestniczyć w Mszy i przystąpić do Komunii i 
świadczy uczynki miłosierdzia. 
 Szymonowi, zwykłemu rybakowi, bez wykształ-

cenia i ogłady, Pan nadał nowe, wiele znaczące imię Kefas – 
Piotr, co oznacza prawdę, skałę, opokę (Mt.16: 13-20). Dlacze-
go ten prosty człowiek, znający tylko rzemiosło rybackie, miał 
nagle stać się fundamentem Kościoła? Kim był, że Jezus zdecy-
dował się właśnie na niego? Przecież na samym początku świę-
ty Piotr był , zwykłym rybakiem. Może by tak pozostało, gdyby 
nie pewien dzień, kiedy zjawił się Jezus i wsiadł z nim do łodzi. 
Po powrocie na brzeg Piotr zdobył się na odwagę i wyznał Jezu-
sowi, iż jest grzesznikiem, na co usłyszał: "Nie bój się, odtąd 
ludzi będziesz łowił". 
 Wspólne przebywanie z Jezusem rozwinęło w sercu Piotra 
wyczucie tego, kim faktycznie jest Jezus. Widział, że Pan był 
inny niż wszyscy. Ale Piotr otrzymał także z wysoka oświecenie 
i natchnienie i dlatego to on właśnie wyznał wiarę w imieniu 
Dwunastu. Chrystus udzielił tylko i wyłącznie Piotrowi takiego 
pełnomocnictwa i takiej władzy.  Po przyjęciu misji Piotr dobro-
wolnie i bez zastrzeżeń pragnął wypełnić wolę Pana we wszyst-
kim, co miało przyczynić się do budowy i wzrostu Królestwa 
Bożego. 
 Ciężko jest jednak wierzyć całym sercem i duszą, jeżeli nie 
jest się wychowanym w duchu chrześcijańskim. Ciężko jest 
chodzić co niedzielę do kościoła, ciężko wypełniać przykazania, 
jeżeli rodzice nie dają żadnego przykładu. Żeby więc tak na-
prawdę uwierzyć, pozwolić Bogu zasiać w sobie ziarno, trzeba 
Go pokochać i zawierzyć mu swoją duszę. Oczywiście, nie czu-
jąc się Jego więźniem, ale Jego dzieckiem, nad którym sprawu-
je opiekę. Aby być w stosunku do Boga uczciwym i naprawdę 
oddanym, trzeba użyć rozumu i serca. Wypływa stąd wniosek, 
że wiara nie przychodzi sama. Żeby naprawdę uwierzyć, trzeba 
poznać i zrozumieć. Pokochać i oddać się. To wszystko robimy z 
własnej woli. Przecież Bóg daje nam wolny wybór. Musimy 
kochać, by wierzyć. Musimy kochać, by być skałą. 
 Przez chrzest święty wszyscy jesteśmy zanurzeni w życiu, 
śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa. Wszyscy my w XXI wie-
ku jesteśmy tym fundamentem, na którym Chrystus chce nadal 
budować swój Kościół. Obyśmy Go nigdy nie zawiedli. Niech to 
nasze dzisiejsze spotkanie piknikowe będzie okazją do świad-
czenia miłości i wzajemnego zrozumienia mimo różnic języko-
wych, kulturowych i etnicznych. Łączy nas przecież ten sam 
Chrystus, który to samo niebo oferuje dla wszystkich ludzi z 
całego świata. Dzięki twojej miłości bracie i siostro to niebo już 
rozpoczyna się tu na ziemi.  
 Szczęść Boże! 

Dear Parishioners and Friends. 
     
 It is difficult in today's world to identify a person 
who not only believes truly in God, but also believes 
His actual Words. The true believer prays, goes to 
church on Sundays and holidays to attend Mass, he 
receives Holy Communion and does the works of 
mercy out in the world. 
      Our Lord gave Simon, an ordinary fisherman, 
without any education, his new and much more significant 
name Kephas, or Peter, which means “truth”, “rock”. (Mt 16: 
13-20). Why did this simple man, who knew only how-to fish, 
suddenly become the foundation of the Church? Who was he, 
that Jesus had decided to choose him? After all, Saint Peter 
was at the very beginning an ordinary fisherman. Maybe it 
would have stayed this way, but one day Jesus appeared and 
got into his boat. Upon returning to the shore, Peter took 
courage and confessed to Jesus that he was a sinner, for 
which he heard: "Do not be afraid, from now on you will be a 
fisher of man." 
     The time Peter spent with Jesus developed in him a sense 
of who Jesus really is, in Peter's heart. He saw that the Lord 
was different from everyone else. Peter also received spiritual 
enlightenment and inspiration, and therefore he was the one 
who professed faith in the name of the Twelve. Thus, Christ 
gave Peter the power and authority. After receiving the mis-
sion, Peter willingly and unreservedly desired to fulfill the 
Lord's will in everything that would contribute to the building 
and growth of the Kingdom of God. 
 It is hard to believe with all your heart and soul if you are 
not raised in the Christian spirit. If parents do not give a good 
example, it is hard to go every Sunday to church, and to obey 
the commandments. So, in order to truly believe, to let God 
plant the seed, we must love Him and give Him our soul, not 
feeling like His prisoner, but like His child, of whom He takes 
care. To be honest and truly devoted to God, one must use 
mind and heart. The conclusion is that faith does not come by 
itself. To truly believe, we must know and understand. We 
must love and follow Him. All of this must be done voluntarily. 
After all, God gives us free will. To believe we must love. We 
must love to be “the rock”. 
 In Holy Baptism we are all submerged in the life, death and 
resurrection of Christ. All of us are the foundation on which 
Christ continues to build His Church in the 21st century. May 
we never fail Him.  
 Let today's picnic be an opportunity to provide love and 
mutual understanding despite linguistic, cultural and ethnic 
differences. It is the same Christ who joins us, He offers the 
same heaven to all people from all over the world. Thanks to 
your love, brothers and sisters, heaven is already beginning 
here on earth.  
 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) 

Attention! Please enter Harts Rd. from 
 Tuohy Ave. or Coldwell Ave. 

Uwaga! Prosimy dojeżdżać do ulicy Harts Ave. od ulic: 
      Touhy Ave. lub Coldwell Ave! 
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PICTORIAL BOOK UPDATE 

IF YOU SAT FOR YOUR PORTRAIT FOR THE PARISH’S 100TH ANNIVERSARY AND 
HAVE NOT YET RECEIVED YOUR COPY OF THE PICTORIAL, COPIES ARE IN THE REC-
TORY 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, pa-
rishioners, 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 flowers and expenses associated with the maintenance of the Church. 
There are both large and small leaves on the "Tree of Life". For the engrav-
ing 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”. 

WOMAN’S  CLUB 

 Students are returning to school, the days are getting 
shorter, and the Woman’s Club is getting ready for another 
exciting year.  Consider joining this energetic, forward-thinking 
group of women who gather, enjoy themselves, do good 
works, and share in the camaraderie of their peers.  You will 
not want to miss the opportunity to become involved. You will 
not want to miss the fun and challenge of using your talents to 
help yourself and others.   Members benefit in many different 
ways: 

Spiritual Enrichment 
Social Activities and Lots of Fun 
Meeting New Friends and Keeping in Touch with Old Friends 
Enjoying an Evening Away From the Daily Routine 
Providing Services for the Parish, the Community, and the World 
Exchanging Ideas With Others 
Helping the Missions, Both in This Country and Around the 
World 
Sponsoring Parish Events 

 Being an Involved Member of the St. Constance  
Community 
Meetings are held on the fourth Monday of each month at 
7:00 pm.   Dues are only $10.00 per year. Plan on coming and 
bringing a friend.   We invite all women of the parish and the 
neighboring parishes to join our organization. We hope to see 
you on Monday, September 25, 2017.  Our year will begin with 
a walk down Memory Lane as we celebrate BACK TO SCHOOL 
NIGHT.    Not only will we reminisce, we will also enjoy a deli-
cious school lunch.  Watch the bulletin for further details.  
 The annual  CLOTHING DRIVE  will be held on October 7th 
and 8th, 2017.  Start cleaning your closets! 
 An outing is planned for Tuesday, October 17, 2017, to The 
Shrine of Christ’s Passion in St. John, Indiana.  Specifics will be 
given at the first meeting and in the bulletin.      

Taste of Polonia Festival 
September 1 thru 4, 2017 

This annual Labor Day weekend festival at the Coperni-
cus Center in Chicago’s Jefferson Park offers non-stop 
LIVE MUSIC, food, and fun for four days; from Friday 
thru Monday  

Polish Mass on Sunday - 11 am, with Chór Chopina  
  singing during the Mass and after until 12:30pm 

LIVE Music on 4 stages with over 30 BANDS: Rock, 
Pop, Jazz, Polka, Reggae, World, & more 
Great Polish Food and Polish Beer 
Casino, & full Bar (inside the Copernicus Center) 
Kids Stage & Fun Zone (inflatables & climbing wall) 
Over 60 Vendors 
Carnival Rides & Games 

Taste of Polonia Festival hours:  
Sept. 1, Friday: 5 to 10:30 pm  
Sept. 2, Saturday: 12 to 10:30 pm  
Sept. 3, Sunday: 12 to 10:30 pm  
Sept. 4. Monday: 12 to 10 pm (Labor Day) 
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ON FOLLOWING THE SUN, THE SHADOW, 
AND THE SON 

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

Our friend Lulu has a wonderful family tradi-
tion. In late summer, they all gather together on 
the lakefront on a Sunday morning to watch the 
sunrise. My wife and I have been honored in the 
past to join them, and it’s always a great experi-
ence filled with good food, good coffee, good 
company. In fact, Lulu invited us to join her and her family 
again just this past weekend, Sunday 8/20, but sadly, we had 
to decline. I told Lulu we couldn’t take in the sunrise with her 
and her family because Gail and I would be in St. Louis with my 
family that weekend to take in the solar eclipse on Monday, 
8/21. The irony is delicious: she’s chasing the sun; we’re chas-
ing the shadow. 

I told a friend a couple of months ago about this upcoming 
adventure. While she was excited for me, Daisy said something 
in response that struck me for its inherent simplicity and truth. 
“Why do you have to drive to St. Louis to see the eclipse? It’s 
in the sky…” Hard to argue. So that’s when we discussed the 
Path of Totality sweeping the entire country for the first time 
in nearly 100 years, and the locations within the path affording 
views of the total eclipse because such locations are posi-
tioned to see the moon completely block the sun. Besides, I 
told her that I just love the name itself: the Path of Totality. 
She said, “Sounds like your next song.” It’s already in the can. 

We invited ourselves into my nephew’s home months ago. 
He lives at the northern edge of the Path in suburban St. Louis, 
and we figured his place would be a good base for a drive a 
little further south on eclipse day. But this was months ago, 
like I said. As 8/21 grew closer, eclipse frenzy continued to 
grow. Carbondale is at the center of the path and is expecting 
a crowd (were the eclipse a football game, Carbondale has a 
seat on the 50-yard line). Huge traffic jams are anticipated on 
highways headed that way. Hotels are booked. Eclipse glasses 
are sold out. Work-place productivity experts are predicting 
essentially a corporate shutdown in the early afternoon. Every-
one wants a piece of the sun. 

Or Son? Deadlines being deadlines, I’m writing this column a 
day before the eclipse, and the sun/Son parallels scream at 
me. To Daisy’s point, the sun is always in the sky; the Son tells 
us he is with us always. The sun warms us; the Son does the 
same. On eclipse day, the sun’s light is dimmed; on our worst 
days, we walk in darkness. In an early Star Trek episode, Kirk & 
Co. encounter a planet modeled after early Roman earth cul-
ture, but certain people, who describe themselves as sun wor-
shippers, are peaceable. Spock doesn’t get it, saying that sun 
worship typically doesn’t lend itself to such sensibility, until 
Uhura puts him straight. “It’s not the sun up in the sky,” she 
says. “It’s the Son of God.” Per Peter in today’s Gospel, Jesus is 
the Christ, “the Son of the living God.” OK. So…Son or shadow? 
The choice is always before us. May we ever seek an opposite 
Path of Totality. May we ever seek the brilliance of the Son.  

Humor Corner 
     A priest and a rabbi are in a car crash and it's a 

bad one. Both of their cars are demolished but amaz-
ingly neither one of them is hurt. After they crawl out of their 
cars, the rabbi says, "So you're a priest. That's interesting; I'm a 
rabbi. Wow, just look at our cars! There's nothing left, but 
we're unhurt. This must be a sign from God that we should 
meet and be friends and live together in peace." 
     The priest replies, "Oh, yes, I agree. It's a miracle that we 

survived and are here together." 
     "And here's another miracle," says the rabbi. "My car is 

destroyed but this bottle of wine didn't break. Surely God 
wants us to drink the wine and celebrate our good fortune," he 
says, handing the bottle to the priest. 
     The priest nods in agreement, opens the wine, drinks half 

of it, and hands it back to the rabbi. 
 The rabbi takes it and puts the cap back on. 
 "Aren't you going to have any? asks the priest. 
 "Not right now," says the rabbi. "I think I'll wait until after 

the police make their report." 

Young - At - Heart 
Oh, My!  It is almost the end of the month! This means 

September will soon be here and our meeting is just around 
the corner on Monday, September 11, 2017. 

Please remember to bring all you have been saving, i.e., 
box tops, pull tabs, red envelopes, pennies, NEW YARN, 
cancelled stamps and used eyewear. 

Please keep in your prayers those who have asked for pray-
ers.  They do help. 

Is anyone out there going to be a sponsor for our Polka 
Mass on April 21, 2018?   If you want to remain anonymous, 
please contact Bernie.  We really love this special Mass.  Let 
us make it happen. 

Birthday greetings for our September celebrants, Father 
Robert Lojek, Monsignor Podeszwik, Helen Wala, Father 
Richard Gron, Henry Nowak, Theresa Stachulski, Mary Pro-
rok, Lee Buczkowski, Wanda Pacocha, Father Jack Wrona, 
Rosalia Richter, Joe D'Anna and Stefania Piekarz.  Happiness 
and Blessings to All. Happy, Happy Birthday to you all from 
your friends of the Young-at-Heart. 

We have lost another long-time, faithful helper and friend, 
Margaret Pilja.  She passed away on Sunday, August 20, 
2017.  She not only belonged to our club, but she was a mem-
ber of the Woman's Club, Hand-Maid Club (kept our beauti-
ful church spotless), Resurrection Choir and my most faithful 
one as our Wake and Funeral Representative of the Young-at-
Heart.  Margaret will be missed.  She was ninety-six years 
old when she passed away.  To her nephew, Oscar, his wife 
Ann and all Margaret's family, we send our loving prayers 
and thanks for sharing her with us.  Margaret was active until 
her ninetieth year - and then one day she said "life was get-
ting hard"  so she slowed down!  She was always available to 
join her friends for lunch.  We had wonderful times togeth-
er.  Rest in peace and love with the angels. 

Reminder, our First Meeting is Monday, September 11, 
2017.  Doors Open at 11am.  Light Lunch will be served.  

If you need anything, call Bernie (773-594-0163)  or Sha-
ron. 

https://host25.webserveralpha.com:2096/cpsess5242746466/3rdparty/squirrelmail/src/compose.php?send_to=john%40jrwrites.com
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W każdą 2 i  sobotę mie-
siąca o godzinie 7 wie-
czorem zapraszamy 
wszystkich chętnych na 
spotkania grupy młodzie-
żowej Effatha! Spotkania 
odbywają się w konwen-
cie!  
Wejście od strony rampy!  

Be OPEN! 

ST. CONSTANCE PARISH MEMBERSHIP FORM 
    Deklaracja Przynależności do Parafii św. Konstancji 

 Check One: 

□  New Registration 

□  Change of Address 

□  Moving out of Parish 

□  Want Envelopes 
 

Wybierz opcję: 

□  Nowo zarejestrowani 

□  Zmiana Adresu 

□  Wyprowadzka z Parafii 

□  Proszę o koperty 

Every 2nd and 4th Satur-
day 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! 

 
 

First & Last Name   /  Imię i Nazwisko 

 
Phone  /  Telefon 

 
 

Address  /  Adres 
 
 
 
 

City - State - Zip Code  /  Miejscowość - Stan - Kod pocztowy 

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 
indulgence 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 interi-
orly detached from sin, and pray for the intentions of the Holy 
Father. In addition, 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. 

Mass to End Domestic Violence 
The Archdiocese of Chicago Domestic Vio-
lence Outreach ministry invites everyone on 
Domestic Violence Awareness Month Mass 

at Holy Name Cathedral, Saturday, September 30 at 
5:15 P.M. Cardinal Blase Cupich will preside. For 
more information call 773 8413956 or JMBurdu-
lis@gmail.com  
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RITE OF CHRISTIAN  
INITIATION FOR ADULTS 

Have you ever thought about becoming a Catholic?  
It’s not uncommon on any given Sunday to find men 
and women who, although they are not Roman Cath-
olic, choose to worship with us. Some individuals 
are spouses of a Catholic.  Some may have come to 
a certain point in their lives where faith, prayer, and 
Christian fellowship have taken on new meaning.  
Some individuals may be looking for a Church to 
belong to.  If you or a friend, neighbor are feeling 
the nudge of the Holy Spirit to look a little more 
closely at what it means to be a Catholic, give us a 
call at the parish office.   
For more information call Connie Schiltz at: 
 773-545-8581 ex. 0  

 

This fall, thousands of young Catholics will 
gather together at the UIC Pavilion on Friday, October 20 
and Saturday, October 21 for Holy Fire Chicago, the 
Archdiocese of Chi-
cago’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 
includes rock, pop, 
and worship, Holy 
Fire Chicago enables 
attendees 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 

Ks. Prof. Tadeusz Guz  
w Parafii w Konstancji 

Zapraszamy na Mszę Św. w niedzielę 
3 września o godz. 1:30pm oraz na 
wykład ks. Profesora bezpośrednio po 
Mszy Św. do sali ks. Borowczyka.  
Ks. prof. Tadeusz Guz pełnił funkcje dziekana Wydziału Filo-
zofii na Gustav-Siewerth-Akademie w RFN oraz dziekana 
wydziału  Zamiejscowego Nauk Prawnych i Ekonomicznych 
KUL w Tomaszowie Lub. Jest znanym prelegentem Radia 
Maryja i Telewizji Trwam, a jego wykłady gromadzą liczne 
rzesze słuchaczy. Za swoją pracę otrzymał między innymi: 
Złoty Krzyż Zasługi,  Dyplom Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego oraz  Medal Edukacji Narodowej. Serdecznie 
zapraszamy!  
 Ps. Ks. Profesor będzie również na parafii św. Jacka 27 
sierpnia (wszystkie Msze niedzielne) i Msze wieczorne do 
30 września, a także w parafii św. Wiliama o godz. 6pm. 
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ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU 
W każdy wtorek w naszym kościele odby-
wa się Adoracja Najświętszego Sakramen-
tu. Rozpoczynamy o godz. 8:30 rano, a 
kończymy o 7:00 wieczorem.  Koronka do 
Bożego Miłosierdzia o godzinie 3:00pm. 
W czasie całego dnia Adoracji można skła-
dać osobiste intencje do skrzynki,  która 
znajduje się na środku kościoła. W tych intencjach mo-
dlimy się na zakończenie adoracji o godz. 7:00 wieczo-
rem oraz podczas Mszy św.  o 7:15 w j. polskim.  

PIERWSZY PIĄTEK 
MIESIĄCA 
 

1 września przypada Pierwszy 
Piątek Miesiąca. Spowiedź św. o 
godz. 6:00 wieczorem, Msza 
Święta oraz Nabożeństwo o Naj-
świętszym Sercu Pana  o godz. 
7:00pm. Zachęcamy do uczestnic-

twa w nabożeństwach do Serca Pana Jezusa 
wszystkie dzieci.  
 

PIERWSZA SOBOTA MIESIACA 
 
Dnia 2 września zapraszamy 
wszystkich parafian i członków Kół 
Różańcowych na czuwanie modli-
tewne.  Rozpoczęcie o godz. 7:00 
wieczorem z Mszą św. o godz. 8pm 

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 
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 Najgłębszym i naturalnym pragnieniem człowieka nie jest 
ani bogactwo, ani sława, władza czy przyjemności, lecz osobo-
wa relacja z kimś, kto nas kocha - bez zastrzeżeń, bezwarunko-
wo i na zawsze. Kimś, kto naprawdę kocha, zna nas całkowicie 
(nasze ideały i wątpliwości, nasze nadzieje i obawy, naszą moc 
i słabość, wszystko dobre i złe) i kocha nas pomimo tej wiedzy. 
 Pragniemy tego kogoś, kto czyni nas całkowicie kompletny-
mi i pełnymi wewnętrznie. Kogoś, kto czyni nas przez swą mi-
łość wartościowymi i wyjątkowymi. 
 Czasami mówimy sobie, że taka miłość istnieje tylko w baj-
kach, że musimy być realistyczni. Czujemy wówczas, że to pra-
gnienie, ta potrzeba nie jest dojrzała, że jest to coś niezdrowe-
go. Ukrywamy więc te rodzące się nadzieje, ale wewnątrz na-
dal pragniemy bardzo być kochanymi i akceptowanymi. I choć-
by z ukrycia - człowiek nigdy nie przestaje tego szukać. 
 

Nieskończone, bezowocne szukanie 
 Szukamy więc tej miłości u rodziców, przyjaciół, mężów, żon 
i dzieci. Nawet na przyjęciach lub w kolejkach patrzymy z na-
dzieją czy nie spotkamy kogoś, kto nas zaakceptuje. Czasem, 
przez moment myślimy, że znaleźliśmy tego kogoś. Trwamy 
więc w tym stanie przez kilka dni, tygodni czy miesięcy. 
 Jednak prędzej czy później kończy się to rozczarowaniem. 
Czujemy, że ci, którym zaufaliśmy - wykorzystali nas, oszukali 
lub przestali być „ludzcy” stali się trochę egoistyczni, trochę 
niegrzeczni, trochę nieodpowiedzialni. I my również zawiedli-
śmy ich nie jeden raz.  
 Ciekawa rzecz, że wszystkie ludzkie stworzenia - starcy i nie-
mowlęta, ludzie z uniwersyteckim wykształceniem lub z pier-
wotnych szczepów, dyrektorzy przedsiębiorstw czy żebracy - 
wszyscy czują tę potrzebę. Jeżeli jesteśmy głodni - bierzemy 
chleb, jeżeli mamy pragnienie - jest woda. Gdy potrzebujemy 
uznania, towarzystwa, gdy czujemy potrzebę tworzenia... to na 
to wszystko sami znajdziemy możliwości zaspokojenia pragnień. 
 Samemu nie ma jednak możliwości spełnienia naszej potrze-
by kochania, bo miłość musi się dawać, aby istnieć. Potrzebuje 
drugiej osoby. Prawdopodobnie jest to najpotężniejsze nasze 
pragnienie. Jeżeli go nie zaspokajamy, to trzeba pomyśleć czy 
nie szukaliśmy w niewłaściwych miejscach i wśród niewłaści-
wych ludzi. 
 

 Miłość jednego Człowieka 
 Był tylko jeden Człowiek, który tak kochał - całkowicie i bez 
zastrzeżeń. Jeden człowiek, który chciał nawet umrzeć za tych, 
których kochał. Miłość Jego nie ograniczała się tylko do swej 
Matki, przyjaciela czy poszczególnej kobiety; On kochał wszyst-
kich nieograniczoną miłością. 
 On wstrząsnął ludzi swą miłością. Nie rozumieli, jak mógł 
kochać kryminalistów, prostytutki, pijaków i oszustów. Nigdy 
nie widzieli takiej potężnej miłości. Nigdy również nie widzieli 
takiej przenikającej miłości, która, gdy dotknęła ich raz - zmieni-
ła ich tak, że stali się nie ci sami. Kiedy przekonywali się, że są 
kochanymi, prostytutki stawały się dobrymi kobietami, pijacy 
przestawali pić, a oszuści zwracali skradzione rzeczy. 
  Religijni ludzie nazywali Go bluźniercą. Tzw. 

“sprawiedliwi” nazywali Go synem diabła. 
 Lecz przyjaciele nazywali Go... Jezus. 
 

 Zupełna miłość 
  Cokolwiek czynił czy mówił, wskazywało to, że jest On 
nadzwyczajnym Człowiekiem, który kochał taką miłością jaką 
nikt nigdy dotąd nie kochał. 
  Gdy ludzie byli głodni - karmił ich. Gdy byli chorzy - 
uzdrawiał. Kiedy byli słabi i bojaźliwi, dawał im moc i siłę. Gdy 
byli przygnębieni - dawał im nadzieję. Gdy byli w żałobie - po-
cieszał ich, a gdy grzech i śmierć w ich życiu była za ciężka do 
znoszenia, wziął ich śmierć i dał im życie wieczne. 
 

 Co dobrego z tego wynikło dla mnie? 
 Jezus wciąż żyje wśród nas. Nie jest On tylko wielkim nau-
czycielem moralności, czy umarłym prorokiem. Jest On Synem 
żyjącego Boga, zmartwychwstałym Mesjaszem, Stworzycielem 
wszelkiego życia i Dawcą miłości. On żyje. Obiecał chronić cię, 
wzmacniać, pocieszać i kochać na wieki. Jeden z tych, którzy 
szli za Nim - powiedział, że nic nigdy nie odseparuje go od tej 
miłości: “Kto może odseparować od miłości Chrystusa?...” Je-
stem pewny, że ani śmierć czy życie, ani aniołowie czy demony, 
ani obecnie czy w przyszłości, żadna siła, żadna wysokość czy 
głębia, ani cokolwiek co jest stworzone, nie jest w stanie odse-
parować nas od miłości Boga, od Jezusa Chrystusa, naszego 
Pana. 
  Dlatego czujemy tę przygniatającą potrzebę; zostaliśmy 
stworzeni, aby być kochanymi przez Boga, który jest samą mi-
łością. 
 

 Twoja prośba 
  Jest tylko jeden warunek. Bóg zawsze cię kochał, lecz 
żeby doświadczyć tego osobiście, musisz prosić Pana Jezusa, 
ażeby wszedł w twoje życie, w twoje serce. On dał ci wolną 
wolę i nie zburzy tej woli. On nigdy nie zmusi cię do przyjęcia 
Jego miłości. Wybór jest twój - zaproś Go! 
  Niektórzy myślą, że to zaproszenie Go jest wielkim ryzy-
kiem, lecz jest to tylko dopuszczenie siebie do doskonałej miło-
ści. Miłość ta jest wielkim darem. Nie można jej w żaden spo-
sób zdobyć. Jezus chce cię kochać - i chce, ażebyś wierzył Mu, 
że nic nie może odseparować cię od życia, miłości, radości i 
spokoju Bożego - tylko twój wybór. Gdyż „Tak bowiem Bóg 
umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, 
kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne.” (J 3,16). 
 
                R.H. 

Pragnienie  
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Parafialny Klub Sportowy  
Sekcja Tenisa stołowego:  

 

Treningi odbywają się w każdą środę od 8:00pm – 
10pm na sali gimnastycznej Henzel Center (nie ma 
ograniczeń wiekowych). Aktualnie dysponujemy 
czterema stołami. Jest także możliwość lekcji indy-
widualnych z trenerem.  

 
Roman Harmata:  
773 545-8581 x19 

DOM SAMOTNEJ MATKI  
im. Św. Rodziny  

 

W drugą niedzielę września każdego ro-
ku odbywa się Piknik Charytatywny na 
rzecz Domu Samotnej Matki na pięknym 

terenie Casa Italia. W tym roku przypada to 10 września.  
 Sercem dnia jest Msza święta, po której mają miejsce 
występy artystyczne różnych zespołów muzycznych i 
tanecznych. Uczestnicy Pikniku mają szansę wygrać 
atrakcyjne nagrody w loterii fantowej. Dzieci będą mogły 
się bawić i uczestniczyć w zorganizowanych zajęciach 
specjalnie dla nich. Do dokładamy wszelkich starań, aby 
co roku Piknik przynosił radość i wesołe wspomnienia, 
zarówno dorosłym, jak i dzieciom.   
 W tym roku zaproszeni zostali panowie z Chorągwi 
Potockiego, którzy towarzyszyć nam będą już podczas 
Mszy świętej, a po obiedzie zaprezentują między innymi 
szermierczy pojedynek, pokaz konnych sprawności hu-
sarskich, palenie z muszkietów itp.  Inną atrakcją będzie 
mecz siatkówki: lekarze kontra siostry z wolontariusza-
mi. Sto procent dochodów zdobytych przez Piknik jest 
przeznaczony na funkcjonowanie Domu Samotnej Mat-
ce im. św. Rodziny w Chicago.  
Z modlitwą  
Sr. Marta Cichoń MChR  i Sr. Krystiana Pucik MChR  

UWAGA: Dni Poradnictwa ZUS w Chicago  
 Konsulat Generalny RP w Chicago informuje, że w dniach 
18-23 września 2017 r. w siedzibie Związku Narodowego Pol-
skiego w Chicago odbędą się indywidualne spotkania z eks-
pertami ZUS w sprawie ubiegania się o świadczenia emerytal-
ne z Polski, na które obowiązują zapisy pod numerem tel. (312) 
337-8166 w. 226 lub poprzez e-mail: chicago.legal@msz.gov.pl 
 Oprócz tego 22 września odbędzie się otwarte spotkanie z 
ekspertami amerykańskiego urzędu „Social Security Admini-
stration” dotyczące amerykańskich emerytur, podczas którego 
uczestnicy będą mieli możliwość zadawania pytań. 
 Porady będą udzielane bezpłatnie. 

Terminy i miejsce 
Spotkania z ekspertami ZUS będą odbywać się od poniedział-
ku 18 września do piątku 22 września w dwóch blokach czaso-
wych: od godz. 10 rano do 2 po południu oraz od godz. 4 
po południu do 8.00 wieczorem, a także w sobotę 23 września 
od godz. 9.00 rano do 2 po południu. Będą one miały miejsce 
w siedzibie Związku Narodowego Polskiego w Chicago przy: 
6100 North Cicero Avenue, Chicago, IL 60646. Liczba miejsc 
jest ograniczona więc zachęcamy do wcześniejszych zapisów. 
Spotkanie z przedstawicielami SSA odbędzie się 22 września 
2017 r. (piątek) w godz. 16:00 - 18:00, również w siedzibie 
Związku Narodowego Polskiego. Wstęp wolny dla wszystkich 
zainteresowanych. 

Warsztaty Komunikacji dla małżeństw 
26 - 31 sierpnia. Prowadzą Maria i 
Piotr Fijewscy, psychologowie, te-
rapeuci małżeńscy. Parafia Św. 
Konstancji. Zapisy: 
www.rekolekcjedlamalzenstw.org 
lub pod tel. 773 6159048 

mailto:chicago.legal@msz.gov.pl
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 Grupa Młodzieżowa  
 

Spotkania grupy młodzieżowej „Effatha” 
odbywają się w druga i czwartą sobotę mie-
siąca o godz. 7pm w Konwencie. Wejście 
od strony rampy. Spotkania prowadzi ks. 
Paweł Barwikowski. Po szczegóły i terminy 
spotkań w nowym roku szkolnym 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 chętnych. 

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

 
 
 
 

 
Dziecięce Kółko Różańcowe  

 

W każdą pierwszą niedzielę miesiąca o 
godz. 12:40 po południu spotyka się gru-
pa Dziecięcego Kółka Różańcowego 
Błogosławionej Karoliny Kózki, prowa-
dzona przez Sr. Annę Kalinowską. Po 
więcej informacji prosimy o kontakt z 
Sr. Anną. 

 
Sr. Anna Kalinowska: (773) 526-3995 

 

Oaza Dorosłych  
 

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

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

PARAFIALNE GRUPY  DUSZPASTERSKIE 
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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

Taste of Polonia Festival 
1 - 4 wrzesień 2017 

 
Jak co roku w Copernicus Center podczas Labor Day 
Weekend będzie odbywał się Festiwal „Taste of Polo-
nia”. Organizatorzy zapraszają wszystkich do wspólnej 
zabawy. W programie między innymi: 
  Msza Św. w niedzielę. 3 września o godz. 11am.  

    W czasie Mszy Św. będzie śpiewał Chór Chopina. 
  muzyka na żywo - ponad 30 zespołów w tym  

     T.Love i Feel 
  dobre polskie jedzenie 
  kasyno i otwarty bar (wewnątrz budynku) 
  strefa zabaw dla dzieci 
  Ponad 30 stoisk 
  gry i zabawy 

 

Godziny otwarcia:  
1 wrzesień, piątek: 5 to 10:30pm  
2 wrzesień, sobota: 12 to 10:30pm  
3 wrzesień, niedziela: 12 to 10:30pm  
4 wrzesień, poniedziałek: 12 to 10pm (Labor Day) 



16 

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.  

Twenty  First Sunday / Dwudziesta pierwsza 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 J. Heyd A. Sanders         
D. Walton           

A. Piwowarski J. Ovist I. Klatka
N. Guagliardo R. Sendra M. Kaminski

7:30 am Father J. Heyd C. Schiltz      B. Zagroba C. Zagroba
N. Hoffmann Sr. Justina

9:00am 
Polish 

Father T. Dzieszko S. Bania
K. Kowal

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

10:30am Father J. Heyd P. Pomykalski            
Y. Varabyeu             

H. Nowak P.Nowak K. Socke
B. Kowalik J. Reynolds G. Peczkis

12:00pm Father J. Heyd J.Gordon  
R. Tagamolila   

J. Baloun C. Manno
A. Parisi

1:30pm 
Polish 

Father T. Dzieszko A. Dublasiewicz
D. Archacki

Siostry Misjonarki   J . Wiechnik 
P. Wiszowaty K. Oleksy

7:00pm 
Polish 

Father T. Dzieszko M. Domożych
R. Harmata

Siostry Misjonarki R. Radulski
M. Kaźmierczak Z. Domożych

LITURGY MINISTERS FOR  September  2/3 




