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 Then Jesus said to his disciples, 
"Whoever wishes to come after me must deny himself, 

take up his cross, and follow me.  
For whoever wishes to save his life will lose it, 

but whoever loses his life for my sake will find it. 
What profit would there be for one to gain the whole world 

and forfeit his life?  
Or what can one give in exchange for his life?  

For the Son of Man will come with his angels in his Father's glory, 
and then he will repay all according to his conduct." 
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Twenty  Second  Sunday / Dwudziesta druga niedziela

Monday, September 04 Labor Day 
  9:00am Bil  + Józef i Stanisława Szatko 
      Intencje Specjalne 
 
Tuesday, September 05 Blessed Teresa of Calcutta, Religiuos 
 8:00am Eng  + Józef i Stanisława Szatko 
 7:15pm Pol   Intencje Specjalne 
  
 Wednesday, September 06    
   8:00am Eng   Dorota Strek Birthday 
   8:30am Pol  + Józef i Stanisława Szatko  
 
Thursday, September 07   
  8:00am Eng  + Józef i Stanisława Szatko 
  8:30am Pol  + Antoni Teluch 
 
Friday, September 08 The Nativity of the Blessed Virgin   
      Mary 
  8:00am Eng  + Edwin Josephs 
  8:30am Pol  + Józef i Stanisława Szatko 
    
Saturday, September 09 Saint Peter Claver, Priest 
  8:00am Eng  + Józef i Stanisława Szatko 
  8:30am Pol  + Antoni Teluch   
  4:30pm Eng  + Fred Gryzwa 
     + Maryann Nebauer 
     + Sophie Setlik 
     + Dcn. Ted Lisowski 
      Jacqueline & Jennifer on their birthday 
     + Henrietta Gaallager 
     + Harold Broecker 1-st death anniv. 
     + Charlotte  Stasulas 
 
Sunday, September 10 Twenty-Third Sunday in Ordinary Time 
  7:30am Eng  + Józef i Stanisława 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 
     + Piotr Potok 
     + Józef Ochał 
     + Wacław Hiero 
     + Maria Trojniak 
     + Janina Krengiel 
     + Andrzej Krengiel 
     + Zmarłych z Rodzin Gontarek & Rudnickich 

     + Wacława Cichoń - Milewska 
     + Rozalia i Władysław Burzec 
     + Wacław & Monika Hiero 
     + Stefania Baca 
     + Karol Szypcio 
     + Władysław i Genowefa Szypcio 
      Jadwiga i Zbigniew Strzelec z okazji  
      rocznicy ślubu  
10:30am Eng  + Agnes Kogut 
12:00pm Eng  + Marie Gburek 
  1:30pm Pol   Joanna Czapla z Rodziną 
     + Stanisław i Eleonora Marciniak 
     + Stanisław i Franciszka Tabaka 
     + Bartłomiej Barczyk 
   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 

 
NABOŻEŃTWO  
MEDJUGORSKIE  
 
Serdecznie zapraszamy wszyst-
kich chętnych w drugą niedzielę 
miesiąca (9 września ) po mszy 
św. o godzinie 7 wieczorem.  
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Monday, September 4 – Labor Day 
9:00am Bilingual Mass 
RECTORY CLOSED 
 
Tuesday, September 5 
8:30am -7:00pm Eucharistic Adoration 
2:30pm -3:30pm – Chaplet of Divine Mercy 
3:00pm – Koronka do Bożego Miłosierdzia 
 
Wednesday, September 6 
7:00pm St. Constance Prayer Meeting 
8:00pm Table Tennis Club 
 
Thursday, September 7 
2:30-3:30pm Church Cleaning 
7:00pm – Parish Dinner Dance Meeting 
 
Friday, September 8  
No Activities 
 
Saturday, September 9 
Effatha Youth Group Meeting 

 
Sunday, September 10 
7:30am Holy Name Mass & Fellowship  

Weekend Collection —  August 27, 2017 
Kolekta niedzielna —  27 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!    

Our Sympathy and Prayers 
 

Dolores Banasiak           Maryla Barcik 
Roman Kijowski             Rozalia Grądzki 
Barbara Rygielski            Margaret Pilja 

School Lottery 
Week 2 August 27 Urszula Maciejczyk 

Nowakowski. #251 

TOTAL:  $   7,990.75 
Parish Maintenance & Energy  $                        66.00 
Parish Sharing      $            80.00 
Convent Maintenance    $                       68.00 
Building Funds      $          100.00 
Adopt A Student      $                15.00 
Trinity Dome       $       2,713.50 
Assist to Poland      $             37.00 
Kid’s Picnic raffle      $     210.00 
PDD raffle tickets      $     435.00 

  4:30pm  —  $       1,467.00  
  7:30am  —  $           838.00   
  9:00am  —  $       2,710.00   
10:30am  —  $          906.00 

12:00pm —  $            504.25 
1:30pm   —  $             941.00 
7:00pm   —  $             619.00 
Children: — $                  5.50 
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Drodzy Parafianie i Przyjaciele. 
  
 Analizując nasze życie pod kątem drogi krzyżo-
wej, znajdujemy nierzadko podobieństwa, pozwala-
jące się nam zbliżyć do wiary w Boga – Jezusa Chry-
stusa. Cierpimy z miłości, z choroby, z bólu. Cierpie-
nia nasze mogą wypływać z braku radości, z nad-
miaru trosk. Cierpimy fałszywie oskarżani, poma-
wiani, czasami myślimy, że cierpienie jest wpisane 
w całe nasze życie. Słowa Jeremiasza które dzisiaj 

słyszymy wydają się odnosić do nas samych, a dotykając nas, 
dają nam dużo do myślenia. „Uwiodłeś mnie, Panie, a ja po-
zwoliłem się uwieść; ujarzmiłeś mnie i przemogłeś. Stałem się 
codziennym pośmiewiskiem, wszyscy mi urągają.” (Jr 20,7). A 
my przecież chcemy żyć miło, łatwo i przyjemnie. Ale patrząc 
na czasy dzisiejsze, chociażby na prześladowania chrześcijan w 
Afryce, na niechęć liberalnego świata do tego co Boskie i po-
goń za zepsutą i zdegenerowaną modą, dochodzimy do wnio-
sku, że nie jest łatwo żyć przy Chrystusie. 
 Gdy słuchamy Ewangelii, ciarki przechodzą nam po plecach, 
a słowa Jezusa do Piotra: „Zejdź mi z oczu szatanie!” (Mt16,23) 
wywołują grozę. O co chodzi? Wyrzuty Piotra były reakcją 
spontaniczną, ale jego serce i umysł nie mogły powiedzieć nic 
innego, gdyż chodziło o życie Jezusa. Swoją również bezpośred-
nią odpowiedzią Pan Jezus wskazuje, że nie powinno się forso-
wać własnych, subiektywnych zapatrywań. Przypuszczam, że 
Piotr miał w duszy podobne dylematy, do tego nie wczuł się w 
głębię całej sytuacji, ale Bóg wie lepiej, co dobre. Dla nas szcze-
gólne znaczenie ma w dzisiejszej Ewangelii wypowiedź Chrystu-
sa: „Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego sie-
bie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje”(Mt 
16,24). Jest ona nadzwyczaj ważna, ale i trudna, bo Jezus po-
dejmował trudne zadanie. Dla nas podjęcie trudnego zadania z 
reguły jest połączone z mniejszym lub większym ryzykiem. Pan 
Jezus nie ryzykował. On miał sto procent pewności, co Go cze-
ka w Jerozolimie. Wiedział, czuł dokładnie każde uderzenie, 
każdy upadek. Czuł pocałunek Judasza i straszne pragnienie na 
krzyżu. Czuł jak bolą gwoździe... 
 Chcę z całego serca podziękować wszystkim, którzy praco-
wali ciężko nad przygotowaniem naszego parafialnego pikniku 
w Bunker Hill.  Przede wszystkim dziękuję współprzewodniczą-
cym pikniku Pani Teresie Milewskiej i Panu John B. Reynolds. 
Dziękuję ks. Pawłowi Barwikowskiemu, ks. Krzysztofowi Seroka 
i ks. Romanowi Deyna za odprawienie Mszy św. Dziękuję rów-
nież następującym wolontariuszom i sponsorom: Tomasz Woj-
dyła,  Kazimierz Milewski, Gail Reynolds,  Lucyna Jurkowski, 
Joanna Stasiak,  Krystyna i Jerzy Jabłonowski, Marian Cierpiała, 
Zofia i Józef Czarny, Józefa i Tadeusz Tabaka, Bogusława i Fran-
ciszek Kołek, Lucjan Majewski, Wiktoria Włodyka, Roman Har-
mata, Józef Krutul, Krystyna Tryba, Dominika Knurek, Stowa-
rzyszenie Historyczne Armii Polskiej w Chicago. Dziękuję 
wszystkim parafianom i gościom którzy zaszczycili swoją obec-
nością.                 
 Mojej siostrzenicy Marlenie dziękuję za krótką wizytę, mam 
nadzieję, że będzie dobrze wspominać wakacje w Chicago, ży-
czę szczęśliwego powrotu do Polski no i oczywiście Bożej opieki 
i dobrego przygotowania duchowego do zawarcia sakramental-
nego związku małżeńskiego w przyszłym roku.  
 Szczęść Boże dla wszystkich. 
 

Dear Parishioners and Friends. 
     
    By analyzing our lives in terms of the way of the 
cross, we often find resemblances that allow us to 
get closer to faith in God- through Jesus Christ. We 
suffer out of love, from illness, from pain. Our 
suffering may stem from lack of joy, to excess of 
concern. We suffer from being falsely accused, slan-
dered; sometimes we think that suffering is inher-
ent in our lives. We hear today Jeremiah's words, 
which seem to relate to us in our daily tribulation, 
and they touch us, giving us much  to think about. "You se-
duced me, Lord, and I let myself be seduced; You have en-
slaved me and overpowered me. I have become a daily laugh-
ingstock, everyone reproaches me "(Jr 20,7). And we want to 
live well, easily and pleasantly. But looking at today's times, 
such as the persecution of Christians in Africa, on the unwill-
ingness of the liberal world to consider  the divine and in the 
pursuit of corrupt and degenerate fashions, we come to the 
conclusion that it is not easy to live like Christ. 
 When we listen to the Gospel, chills go up and  down our 
spine, and the words of Jesus to Peter: "Get  out of my sight, 
Satan!" (Mt 16,23) are terrifying. What is going on? Peter's 
remarks were a spontaneous reaction, but his heart and mind 
could not say anything else because it was out of concern for 
the life of Jesus. By your direct answer, the Lord Jesus indi-
cates that one should not push for one's own subjective views. 
I suppose Peter had similar dilemma in his soul, but he did 
realize into the depths of the whole situation; God knows best 
what is good. For us, the Gospel of Christ is of particular im-
portance: "If anyone wants to follow me, let him deny himself, 
let him take up his cross, and follow me" (Mt 16:24). It is ex-
tremely important, though it is difficult, because Jesus chose 
to fulfill a difficult task. For us, undertaking a difficult task is 
usually combined with a great risk. The Lord Jesus did not take 
risks. He had a hundred percent certainty about what awaited 
Him in Jerusalem. He knew He will feel exactly every stroke, 
every fall. He will feel the kiss of Judas and the terrible thirst 
on the cross. He will feel the agonizing pain of the nails ... 
 I want to thank all those who worked hard to prepare our 
parish picnic in Bunker Hill with all my heart. First of all, thank 
you Co-chairpersons of the picnic, Mrs. Theresa Milewska and 
Mr. John B. Reynolds. Thank you, Fr. Paweł Barwikowski, Fr. 
Krzysztof Seroka and Fr. Roman Deyna for celebrating the 
Mass. I also thank the following volunteers and sponsors: To-
masz Wojdyła, Kazimierz Milewski, Gail Reynolds, Sr. Kinga, Sr. 
Zofia, Eugeniusz and Maria Chojnowscy, Dorota, Wiesław, 
Patryk and Natalia Archacki, Irena and Józef Milewski, Jadwiga 
and Edward Ramotowski, Jadwiga and Zbigniew Strzelec, 
Kazimierz Kozioł, Dorota Strek, Roberta Wachowicz, Gerry and 
Wally Hening, Lucyna Jurkowski, Joanna Stasiak, Krystyna and 
Jerzy Jabłonowski, Marian Cierpia, Zofia and Józef Czarny, 
Józefa and Tadeusz Tabaka, Boguslaw and Franciszek Kolek, 
Lucjan Majewski, Wiktoria Wlodyka, Roman Harmata, Józef 
Krutul, Dominika Knurek, Polish Army Historical Association in 
Chicago. I thank all the parishioners and guests who honored 
their presence. 
 To my niece Marlena, thank you for your short visit. I hope 
you will wel remember your vacation spent in Chicago. I wish 
you a happy return trip to Poland and, of course, divine care 
and good spiritual preparation for the sacrament of marriage 
next year.  
 God Bless You All. 
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You are invited to pur-
chase from the "Tree of 
Life" a leaf on which you 
can place the names of 
your loved ones: parents, 
siblings, relatives, 
friends, parishioners, 
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 engraving and mounting 
of each small leaf, the donation is $250.00, while for each 
large leaf it is $400.00. The number of leaves is limited and 
there may not be enough for everyone. Please visit the rectory 
office to complete all necessary transactions. For more infor-
mation, 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 
 

OUTING TO THE SHRINE OF CHRIST’S PASSION 
The Woman’s Club has planned its first outing in several years. Enjoy the crisp autumn air, spectacular colors of Fall, and spiritual 
enrichment.  On Tuesday, October 17, 2017, we offer a trip to the Shrine of Christ’s Passion in St. John, Indiana (about 1 ½ hours 
from Chicago by motor coach).  The Shrine is an interactive, multimedia, non-denominational destination set on 30 acres. Forty life
-sized bronze sculptures are artfully placed in dramatically landscaped gardens with the look and feel of the Holy Land.  Plan on 
attending : 
Tuesday, October 17, 2017    Motor Coach boards at 8:45 a.m, leaves at 9:00 a.m sharp, and returns at approximately 4:00pm 
Bathroom on Motor Coach. Need not be a member to attend. Cost is $24.00 per person.  
For those who do not wish to walk, carts are available at $5.00 per person. Tour at the Shrine is 1 mile and takes approximately 1 
hour and 10 minutes. Lunch at a restaurant and gift shop are at individual’s expense. Motor Coach holds 29; reservations are first 
come, first serve. Reservations and payment are due by Sunday, September 24, 2017 
 
NAME_____________________________________________________________PHONE____________________ 
 
_______________________NUMBER ATTENDING AT $24.00 PER PERSON 
 
_______________________CART RESERVATION AT $5.00 PER PERSON 
 
______________________AMOUNT ENCLOSED 
 
Please return to the rectory mailbox or drop in the Sunday collection basket.   ALL RESERVATIONS ARE DUE BY SUNDAY, SEPTEM-
BER 24, 2017.    IF YOU HAVE ANY QUESTIONS, CALL ROBERTA AT 321-444-2278.                                                                                                                                                                                    

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  
 

 Bilingual 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) 1. Kochanemu mężowi Joe. Na zawsze w moim sercu. 

Cecylia 
2. In loving memory of William T. Lemke Jr. “Bill” 1961-

2016 
3. In thanksgiving for the blessings received. Paulette and 

Henry Nowak 2017 
4. Zawsze w moim sercu mąż Andrzej Markowski oraz 

siostry Camila i Carola Braneckie 
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ON GOD BEING GOD, AND PETER  
BEING PETER 

Copyright 2017 by John B. Reynolds (john@jrwrites.com) 
“God is God, and I am not.” I read it on a t-shirt once. I think 

I heard it in a song. And I saw something online 
about Beyonce putting the words on the screen 
behind her at some performance last year. I 
can’t say without taking the time to look it up 
where the phrase originated but it doesn’t really 
matter. At least not for my purposes today. To-
day I just want to celebrate the phrase in the context of the 
conversation between Jesus and Peter in today’s Gospel. Poor 
Peter. On the discipleship trails, seems like he’s always taking 
one step forward and two steps back. At the same time, if 
we’re looking for a regular guy to emulate on our way to saint-
hood, we’ve got a good choice in the fisherman.  

Of course, that whole three-time-denial thing is still ahead of 
Peter, although Jesus does for the first time today tell his disci-
ples of the brutal reality awaiting him in Jerusalem. But we’ll 
get to that prediction later. First let’s look at the past few 
weeks to follow Peter’s ups-and-downs. Remember Jesus 
walking on water toward the disciples?  “Lord, if it is you,” Pe-
ter says, “command me to come to you on the water.” Jesus 
does. Peter does. But only for a few steps because when he 
sees the strength of the storm he grows frightened and begins 
to sink, crying out to Jesus to save him. Jesus does, but then 
chides Peter for his lack of faith. One step forward/two steps 
back. 

Just the same, Peter was the only disciple to get out of the 
boat. Which is perhaps why he is given the chance to redeem 
himself (figure of speech…) in last week’s Gospel when Jesus 
asks his disciples about his true identity. “Some say John the 
Baptist, others Elijah, still others Jeremiah or one of the proph-
ets,” they answer, but when Jesus presses the question seek-
ing a more personal response, only Peter answers, “You are 
the Christ, the Son of the living God.”  This prompts Jesus to 
say, “Blessed are you, Simon son of Jonah. For flesh and blood 
has not revealed 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…” Yea, Peter! 

But today, when Jesus makes his first of three Passion pre-
dictions, Peter steps back again. “God forbid, Lord! No such 
thing shall ever happen to you” (the “God forbid” interpreta-
tion always strikes me as humorous). “Get behind me, Satan!” 
Jesus answers. “You are an obstacle to me. You are thinking 
not as God does, but as human beings do.” And there you have 
it. God is God, and I am not. Or, God is God, and Peter is not. 
Or God is God, and all of us are not. Nonetheless, Peter--like 
you and me--is a work in progress, and I think one step for-
ward/two steps back over the long haul will still get us where 
we want to go. “…Be transformed by the renewal of your 
mind,” Paul tells the Romans, “that you may discern what is 
the will of God…” And further, per Paul, the will of God is 
“what is good and pleasing and perfect.” Human being-wise, 
it’s  impossible, but Peter shows us the way: One step for-
ward/ two steps back.  

Young - At - Heart 

 

Happy September everyone!!   
Hope everyone who attended the picnic had a wonderful 
time!!! 
Attention:  The First Meeting of the Fall Session is Monday, 
September 11, 2017.   Doors Open at 11am. Light Luncheon 
Served ($4 per person). 
We will be collecting yearly dues at this meeting.  Same as all 
the past. 
 Everyone is expected to bring one penny ($.01) or more for 
our jar!  Bring your pennies, fill our jar!! 
Don't forget your Mercy Home self-addressed stamped red 
envelopes.  Wondering why we need the Mercy Home red 
envelopes?  Do you benefit from the Shut-in Mass?  Maybe 
not today, but in the future, the shut-in Mass may be the only 
way you can access the Holy Liturgy.   Every month you re-
ceive a letter from Mercy Home.  Mercy Home is the sponsor 
for the shut-in Mass.  Every month inside the Mercy Home 
envelope is a self-addressed, stamped red envelope (so you do 
not have to buy a stamp) asking for a small donation to con-
tinue the shut-in masses.   Instead of tossing out the red enve-
lope...put a little something in the red envelope and send it 
back to Mercy Home so we can continue this wonderful ser-
vice.  We are so appreciative.    Just a little note:  if you do 
not want to use the stamped red envelope...save it and bring it 
back to the meeting.  It will save Mercy Home hundreds of 
dollars in stamps if we can re-use the unused envelope.  (This 
is meant for  all parishioners...if you get the Mercy Home 
mailing… don't throw the red envelope away… drop it at the 
rectory in Bernie's mailbox). 
Father Scott Donahue of Mercy Home is celebrating his 30th 
year anniversary as President of Mercy Home!  
Remember to bring all the items you have been collecting 
over the summer. 
At our September 11, 2017 Meeting, it is our pleasure to offer 
to our Young-at-Heart Members only Flu Shots, sponsored by 
Mariano's Food Store in Norridge.  Our thanks to Pharmacy 
Manager, Pat Jagelski,Rph.    Remember to bring your Medi-
care card.   
September 15, 2017, is Lee Buczkowski's birthday.  We cer-
tainly can't forget Lee as one of the original three ( Bernie 
Smith and Jo Zaharski) who started the Young-at-Heart 
Club!    She now lives in Colorado...Don't forget to send her 
birthday wishes. 

Wedding Anniversaries:  Phil and Janet Ronczkowski (60 
years), Joe and Francis D'Anna (56 years), Don and Rose Bux 
(59 years).  Happy Anniversary prayers and best wishes and 
God's continued blessings to you all. 
Many thanks to Theresia Wilhelm for the beautiful center-
pieces. 
Birthday Greetings to Mary Prorok who celebrates her birth-
day on September 11.  Happy Birthday! 
How about wearing something red, white, and blue to com-
memorate 9/11.  Don't forget to fly your flag on Monday, 
Sept.11, 2017  God Bless America! 
If you need anything, call Bernie (773-594-0163) or Sha-
ron  (847-258-4428) 
 
PS  SAVE THE DATE:  Wednesday, September 13, 
2017,  23rd Annual Celebration of Reflection, a lifelong 
learning festival for Seniors. It will be held at the Art Institute 
of Chicago.     Seniors 55 Plus  (Free)  Lunch optional and 
cost $21  Lunch is in the Chicago Stock Exchange 
Room.  Call for reservations  (312) 857-7602.  Reservation is 
a must.  From 9:30 to 2:30    The event is free if you do not 
want lunch. 

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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St. Constance Parish Picnic 2017 
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Piknik Parafii Św. Konstancji 2017 
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Let us pray for Mirella Gebert who was 
baptized in our church and her family 

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!  

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

Rekolekcje Weekendowe dla 
młodzieży i rodzin  
w  CAMP VISTA 

RITE OF CHRISTIAN INITIATION  
FOR ADULTS 

Interested in becoming Catholic? If you...  
 ...are a spouse of a Catholic and want to become a Catho-
lic or just want to know more about the Catholic Faith;  

 ...are engaged to a Catholic and want to be introduced to 
the Catholic Faith to see if it is for you and to understand 
your partner better; 

 ... were baptized Catholic and now want lo receive the 
Sacraments of Confirmation and Eucharist and enter more 
fully into Catholic life; 

 ...are not baptized and want to find out more about Cathol-
icism;  

 ...were baptized in another Christian faith and may went to 
become a Catholic Christian; 

 Then the RCIA process is for you!  For more information 
call Connie Schiltz at:  773-545-8581 ex. 0  
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Gdy się modlicie, nie bądźcie jak obłudnicy. Oni lubią w syna-
gogach i na rogach ulic wystawać i modlić się, żeby się ludziom 
pokazać. Zaprawdę, powiadam wam: otrzymali już swoją na-
grodę. Ty zaś, gdy chcesz się modlić, wejdź do swej izdebki, 
zamknij drzwi i módl się do Ojca twego, który jest w ukryciu. A 
Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie. Na modlitwie 
nie bądźcie gadatliwi jak poganie. Oni myślą, że przez wzgląd 
na swe wielomówstwo będą wysłuchani. Nie bądźcie podobni 
do nich! Albowiem wie Ojciec wasz, czego wam potrzeba, 
wpierw zanim Go poprosicie. Wy zatem tak się módlcie: Ojcze 
nasz, który jesteś w niebie, niech się święci imię Twoje!  
Niech przyjdzie królestwo Twoje; niech Twoja wola spełnia się 
na ziemi, tak jak i w niebie. Chleba naszego powszedniego daj 
nam dzisiaj;  i przebacz nam nasze winy, jak i my przebaczamy 
tym, którzy przeciw nam zawinili; i nie dopuść, abyśmy ulegli 
pokusie, ale nas zachowaj od złego! Jeśli bowiem przebaczycie 
ludziom ich przewinienia i wam przebaczy Ojciec wasz niebie-
ski.  Lecz jeśli nie przebaczycie ludziom, i Ojciec wasz nie prze-
baczy wam waszych przewinień.  Mt 6, 5-15 

 
Kiedy człowiek pragnie rozpocząć modlitwę - czyli prosić Bo-

ga, by dał mu łaskę spotkania Go i przebywania w Jego obecno-
ści, wówczas konieczne jest uświadomienie, Kim jest Wszech-
mogący - pełen majestatu i chwały Bóg, którego prosimy o to 
spotkanie, a kim my - ludzie grzeszni, wciąż potrzebujący opieki, 
pomocy i interwencji. Potrzebne jest pełne pokory spojrzenie w 
prawdzie na tę sytuację , którą Jezus określa w wyżej przytoczo-
nym fragmencie jako potrzebę odrzucenia obłudy.  Wskazanie - 
“Nie bądźcie jak obłudnicy” zostało jasno wytłumaczone w sytu-
acji dwóch modlących się osób: Faryzeusza i celnika: “Boże, 
dziękuję Ci, że nie jestem jak inni ludzie, zdziercy, oszuści, cudzo-
łożnicy, albo jak i ten celnik.  Zachowuję post dwa razy w tygo-
dniu, daję dziesięcinę ze wszystkiego, co nabywam”. Natomiast 
celnik stał z daleka i nie śmiał nawet oczu wznieść ku niebu, lecz 
bił się w piersi i mówił: “Boże, miej litość dla mnie, grzeszni-
ka!” (£k 18, 11-13) 

Wysłuchany - jak wiemy, został celnik. Pamiętajmy jednak, że 
w każdym z nas głos natury - domagającej się uznania, dostrze-
żenia własnej wartości, “porządności”, poprawności i własnego 
zdania bliższy jest wypowiedzi faryzeusza, który wylicza przed 
Bogiem swe osiągnięcia. Nasza natura domaga się pochwał, 
dlatego cele jakie stawia ona i świat brzmią: “musisz być kimś w 
życiu”, “ludzie muszą cię cenić”, “masz osiągnąć sukces!”. Jezus 
natomiast powiada prosto: masz się zaprzeć (!) tych podszep-
tów swej natury (swego “ja”) i w pokorze - jak celnik błagać o 
miłosierdzie. Wtedy dopiero gotowi jesteśmy ruszyć w Drogę 
Krzyża, brać go na ramiona i naśladować Jezusa, który uniżył 
siebie przyjąwszy postać sługi.  A uczynił to po to aby nam poka-
zać na czym polega owo zapieranie się siebie. Wtedy jesteśmy 
gotowi rozpocząć również modlitwę w pokorze i uniżeniu.  

 
Drugie ważne wskazanie jakie płynie z pouczenia Jezusa to 

miejsce spotkania z Ojcem, który widzi w ukryciu. Jezus nakazu-
je nam wejść do “izdebki” i “zamknąć drzwi”. Święta Teresa z 
Avilla dodaje tu, że ta izdebka (duchowe serce człowieka) to 
prawdziwa twierdza, w której przebywa Król ze swym świętym 
tronem i dworem niebieskim. Ta warowna twierdza jest najlep-

szym schronieniem przed pokusami, atakami zła i nikt, kto 
przebywa w towarzystwie Króla nie będzie musiał się obawiać 
o własne bezpieczeństwo. Święty Paweł wejście do tej 
“izdebki” opisuje jako ubranie na siebie “świętej zbroi”, przez 
którą nie przebiją się żadne “rozżarzone pociski diabła” (Ef 6). 
To istotne wskazanie dla każdego, kto szuka odpowiedniego 
“miejsca” dla modlitwy! Należy przy tym solidnie zamknąć 
drzwi! Bowiem sprawy dziejące się dookoła szybko potrafią 
wywołać nas z tego szczególnego spotkania.  

 
Trzecia bardzo ważna uwaga, jaką Jezus podpowiada, to: Na 

modlitwie nie bądźcie gadatliwi.  Wielu ludzi w swej modli-
twie pozostaje na poziomie deklamowania wyuczonych tek-
stów, nie rozumiejąc, że ich celem było i jest wprowadzenie 
człowieka w stan pokornego uniżenia przed Stwórcą, wycisze-
nie rozbieganych myśli i pomoc w ich skupieniu. Modlitwa ciszy 
to doskonałe narzędzie porządkującym wnętrze. Jednak Jezus 
wyraźnie wskazuje na konieczność modlitwy słuchania i ciszy. I 
tu najpiękniejszym obrazem modlitwy słuchania Słów będą-
cych pokarmem na życie wieczne jest postawa Marii siedzącej 
u stóp Zbawiciela. (Łk 10, 38-42) Marta zabiegana (z ważnych 
powodów) nie zrozumiała, że Jezus (Jezus = “Bóg Zbawia”) Sło-
wo i Pokarm na życie wieczne narodził się, żył i umarł by nas 
karmić na poziomie duszy. Maria czerpała obficie z tej uczty, 
Marta natomiast nie rozpoznała właściwej kolejności, Jezus 
wyraźnie jej to wskazał, że to dla Niego jest najważniejszą spra-
wą. Zamiast więc używać wielu słów, usiądźmy jak Maria u 
stóp Zbawiciela i słuchajmy co nam powie.   

            Roman Harmata 

Modlitwa 

Dear friends,   
Please help us in getting Philip the medical treatment he needs! 
PLEASE SHARE AND DONATE!  

www.helpphilip.com 
Philip is 3 year old, and was enjoying a normal, healthy life 
until a tragic car accident on 11/17/16 resulting in multiple in-
juries, including traumatic brain injury, anoxic brain damage, 
C2 fracture, and more... The accident happened while my wife, 
Anna, got front-ended by a 3’rd party while on the way to the 
preschool. 
 

Drodzy Przyjaciele, 
Serdecznie prosimy o wsparcie i pomoc na leczenie dla nasze-

go synka Filipka. www.helpphilip.com 
PROSIMY UDOSTEPNIJCIE TĄ WIADOMOŚĆ.  
Filip ma 3 lata i 
cieszył się normal-
nym, radosnym 
życiem, aż do mo-
mentu tragicznego 
wypadku samocho-
dowego w wyniku 
którego doznał wie-
lu urazów, w tym 
powypadkowe 
uszkodzenie mózgu, 
zatrzymanie akcji 
serca, niedotlenienie mózgu, złamanie kręgu szyjnego C2, nie-
dowład wszystkich kończyn, z przewagą kończyn górnych, 
tracheotomia.   
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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. Dokładamy wszelkich starań, aby co 
roku Piknik przynosił radość i wesołe wspomnienia, za-
równo 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. 

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) 

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. Pierwsze spotkanie po 
wakacjach będzie 9 września! 
 

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 prowa-
dzi p. Roman Harmata.  
 

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

PARAFIALNE GRUPY  DUSZPASTERSKIE 
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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.  
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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 P. Barwikowski A. Kocylowski                          
A. Drozd                                   

D. Drozd                         M.Kaminski            R. Sendra  
A. Sanders                     A. Piwowarski        B. Kopala   

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

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

9:00am 
Polish 

Father T. Dzieszko M. Pawłowska 
T. Milewska 

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

10:30am 
 

Father P. Barwikowski N. Dąbrowska                              
B. Kowalik                                      

K. Socke                          P.Guillemette        M. Guillemette  
P. Pomykalski                Sr. Perpetua           C. Michelini 

12:00pm Father P. Barwikowski  J. Baloun                      
K. Zink                            

R. Tagamolila                C. Manno         
A. Parisi                          

1:30pm 
Polish 

Father R. Milek K. Oleksy 
M. Benbenek 

Siostry Misjonarki        J . Wiechnik 
P. Wiszowaty                K. Oleksy 

7:00pm 
Polish 

Father T. Dzieszko P. Archacki 
R. Sieklucki 

Siostry Misjonarki       R. Radulski             
M. Kaźmierczak           Z. Domożych           

 LITURGY MINISTERS FOR  September  9/10   


