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Peter approached Jesus and asked him, "Lord, if my brother sins 
against me, how often must I forgive? 

As many as seven times?" Jesus answered, "I say to you, not seven times 
but seventy-seven times.”  

Wtedy Piotr zbliżył się do Niego i zapytał: «Panie, ile razy mam przebaczyć, je-
śli mój brat wykroczy przeciwko mnie? Czy aż siedem razy?» Jezus mu odrzekł: 

«Nie mówię ci, że aż siedem razy, lecz aż siedemdziesiąt siedem razy.» 
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Twenty  Fourth  Sunday / Dwudziesta czwarta niedziela

Monday, September 18  
  8:00am Eng   + Eileen Polanski 
  8:30am Pol   + Józef i Stanisława Szatko 
 
Tuesday, September 19 Saint Januarius, Bishop and Martyr 
 8:00am Eng   + Józef i Stanisława Szatko 
 7:15pm Pol    Intencje Specjalne 
 
Wednesday, September 20   Saints Andrew Kim Tae-gon,  
       Priest,  and Paul Chong Ha-sang, and  
       Companions, Martyrs  
  8:00am Eng    Jaime Tagamolila Birthday 
  8:30am Pol   + Józef i Stanisława Szatko  
 
Thursday, September 21  Saint Matthew, Apostle and  
       Evangelist 
  8:00am Eng   + Józef i Stanisława Szatko 
  8:30am Pol   + Władysława i Mikołaj Kołota 
 
Friday, September 22        
  8:00am Eng   + Gaetano Locacio 
  8:30am Pol   + Józef i Stanisława Szatko 
   
Saturday, September 23   Saint Pius of Pietrelcina, Priest 
  8:00am Eng   + Józef i Stanisława Szatko 
  8:30am Pol   + Gaetano Lucascio   
  4:30pm Eng   + Fred Gryzwa 
      + Sophie Setlik 
      + Dcn. Ted Lisowski 
      + Charlotte Stasulas 
      + Eileen Polanski 
7:00pm Pol    Intencje specjalne 
 
Sunday, September 24 Twenty-Fifth Sunday in Ordinary Time 
  7:30am Eng   + Józef i Stanisłąwa Szatko 
  9:00am Pol   + Krystyna Jasiak 
      + Franciszek Kuse 
      + Teresa Zając 
      + Emilia Prawica 
      + Janina Maśnica 
      + Teresa Maśnica 
      + Jan Niewiarowski 
      + Helena i Hipolit Adamski 
      + Edward Kosman 
      + Zofia Bryła 
      + Józef Kogut 
      + Stanisława Stańczyk 
      + Tadeusz Piotrowski 
      + Stanisław i Zofia Gwóżdż 
      + Piotr Potok 
      + Magdalena Gniadek 
      + Fryderyk Gniadek 
      + Józef Ochał 
      + Maria Trojniak 
      + Henryk Dzięgielewski 
      + Serafina Grygorcewicz 
      + Janina Krengiel 
      + Andrzej Krengiel 
      + Wacława Cichoń - Milewska 
      + Rozalia i Władysław Burzec 
      + Stefania Baca 
      + Emilia Węgiel 
      + Tadeusz Noga 
      + Karol Szypcio 

      + Wacław I Genowefa Szypcio 
      + Jan Podsada 
      + Władysław Dworkiewicz 
      + Marcjanna Czopek 
      + Wojciech Długosz 
      + Adam Wesołowski 
10:30am Eng   + Agnes Kogut 
      + Józefa Piaskowska 
12:00pm Eng   + Leonard Duszyński 
1:30pm Pol    Jolanta Zabłocka-Kopeć 
      + Stanisław i Eleonora Marciniak 
      + Stanisław i Franciszka Tabaka 
      + Bartłomiej Barczyk 
      + Mary Barcik 
      + Józef i Rozalia Gradzki 
       Katarzyna i Daniel Mazia – intencja  
       dziękczynna 
      + Jadwiga Milewska 
      + Zbigniew Gajlewicz 
      + Marian Cieciuch 
      + Irena Kalinowska 
      + Henryk Kalinowski 
      + Danuta Kalinowska 
      + Halina Kalinowska 
      + Jerzy Kalinowski 
      + Tadeusz Kalinowski 
      + Kazimierz Kalinowski 
      + Maria i Józef Brożek 
      + Ludwik Worek 
      +  Roma Puka 
 7:00pm Pol   + Edward Święcicki 
      + Janina Szorc 
      + Krzysztof Panafiejczuk 
    
     
  

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, September 18 
RE Classes begins 
 
Tuesday, September 19 
8:30am-7:00pm Eucharistic Adoration 
2:30pm Chaplet of Divine Mercy 
3:00pm – Koronka do Bożego Miłosierdzia 
School Board Meeting-Faculty Lounge 
 
Wednesday, September 20 
7:00pm English Baptism Meeting – Registration required 
Polish Rosary Meeting  
7:00pm - St. Constance Prayer Meeting 
 
Thursday, September 21 
2:30-3:30pm Church Cleaning 
Polish Living Rosary Meeting 
 
Friday, September 22 
Holy Name Executive Board Meetring 
 
Saturday, September 23 
Second Collection – Seminary Collection 
7:00pm Msza Św. z błogosławieństwem relikwiami O. Pio 
 
Sunday, September 24 
Polonia Club Meeting 
Second Collection – Seminary Collection 

Weekend Collection —  September 10, 2017 
Kolekta niedzielna —  10 września, 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 
Frank Pazik 

School Lottery 
Week 4 - September 10 - Miroslav Lyubomirov Yordanov - 

#367 - $100  

TOTAL:  $   9,625.00 
Parish Maintenance & Energy  $                        302.00 
Parish Sharing      $              13.00 
Convent Maintenance    $                       125.00 
Tree of Life       $            400.00 
Adopt A Student      $                120.00 
Sports Club       $         1,776.00 
Hurricane Harvey      $            805.50 
PDD raffle tickets      $         1,010.00 

  4:30pm  —  $       2,104.75  
  7:30am  —  $           946.00   
  9:00am  —  $       2,690.00   
10:30am  —  $       1,005.00 

12:00pm —  $            570.00 
1:30pm   —  $         1,221.50 
7:00pm   —  $         1,062.50 
Children: — $               25.25 

WEDDING BANNS 
I Wojciech Bielaszka & Joanna Putowska  
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Drodzy Parafianie i Przyjaciele. 
  
  Aby zrozumieć dzisiejsze czytania liturgiczne, 
wpierw powinniśmy zrozumieć siebie, stanąć przed 
lustrem i dokładnie się sobie przyjrzeć. Co zobaczy-
my? Twarz znaną nam od lat, czasami młodą, po-
wabną, czasami pooraną bruzdami zmarszczek. Ale 
to jeszcze mało – musimy sięgnąć wzrokiem głębiej, 
w duszę. 

To, co w nas tkwi, nie jest wypisane na twarzy, lecz jest zako-
rzenione w psychice, siedzi głęboko w duszy, tkwi w zakamar-
kach umysłu. Na ogół spokojni, potrafimy niejednokrotnie ko-
goś zbesztać, zwymyślać czy doprowadzić do stanów depresyj-
nych. Nie przesadzam, bowiem wiadomo, że nasze ja jest za-
zwyczaj dwoiste, ma zarówno dobrą, jak i złą stronę. To od nas 
zależy, jak się zachowamy w danej chwili, w danej sytuacji, w 
kontakcie z daną osobą. 

 Mądrość Syracha mówi nam, do czego człowiek jest zdolny, 
ale równocześnie podpowiada, jak mamy postępować. Pierw-
sze słowa są tak oczywiste, iż pozostają poza dyskusją: „Złość i 
gniew są obrzydliwościami, których pełen jest grzesznik.” (Syr 
27,30). Kolejne są pouczeniem: „Pamiętaj na ostatnie rzeczy i 
przestań nienawidzić;  - na rozkład ciała, na śmierć, i trzymaj 
się przykazań! Pamiętaj na przykazania i nie miej w nienawiści 
bliźniego, - na przymierze Najwyższego, i daruj obrazę!” (Syr 
28,6-7). Jakże to ważne i groźne słowa, wobec których przejść 
obojętnie nie można. 

W ślad za nimi idzie List świętego Pawła do Rzymian, tłuma-
czący nam, dlaczego tak istotne jest to, co robimy, co mówimy, 
jak postępujemy. Jesteśmy chrześcijanami, należymy do Ko-
ścioła Chrystusowego, ponieważ zaś jesteśmy częścią Kościoła, 
to my go tworzymy i stanowimy: „jeżeli bowiem żyjemy, żyje-
my dla Pana; jeżeli zaś umieramy, umieramy dla Pana. I w życiu 
więc i w śmierci należymy do Pana.” (Rz 14,8). 

Ewangelia daje nam przykład złego zrozumienia miłosierdzia 
i miłości bliźniego. Zaraz w pierwszych słowach mamy pełną 
wykładnię miłości i miłosierdzia: na pytanie Piotra „«Panie, ile 
razy mam przebaczyć, jeśli mój brat wykroczy przeciwko mnie? 
Czy aż siedem razy?» Jezus mu odrzekł: «Nie mówię ci, że aż 
siedem razy, lecz aż siedemdziesiąt siedem razy.” (Mt 18,21-
22). Czy potrafimy zdobyć się na ten wysiłek, by mimo wielo-
krotnych przykrości, impertynencji,  mimo bólu zadanego nam 
przez bliźnich, wybaczyć im? Czy warto? Na to również Ewan-
gelia nam odpowiada: „Podobnie uczyni wam Ojciec mój nie-
bieski, jeżeli każdy z was nie przebaczy z serca swemu bra-
tu».” (Mt 18,35). 

         Wiążąc wszystkie dzisiejsze czytania, wczytując się w 
Ewangelię, zastanówmy się, jak nam przystoi się zachować 
wobec tych, którzy nami gardzą, którzy nas kaleczą, którzy na-
mi pomiatają? Wybaczajmy im i módlmy się za nich, bo możli-
we jest, iż czynią to ze strachu, w samoobronie bądź agresją 
maskują swoją prośbę o pomoc.  

Szczęść Boże! 

Dear Parishioners and Friends. 
     
To fully understand today's liturgical readings, we 

first need to understand ourselves, stand in front of 
the mirror, and look at ourselves carefully. What do 
we see? The face we have known for years, some-
times young, attractive, sometimes wrinkled? That 
is not enough - we must look deeper, into the soul.  

What lies within us is not written on the face, but 
is rooted in our psyche, sits deep in the soul, and lies in the 
nooks of the mind. In a calm way we are able to scold some-
one, let them to the depression. I do not exaggerate, because 
it is known that people can change, they can do both good 
and bad deeds. It depends on how we behave at a given mo-
ment, in a given situation, with a given person.  

The Wisdom of Sirach tells us what people are capable of, 
but at the same time he instructs us on how to act. The first 
words are so obvious that they are beyond discussion: "Wrath 
and anger these also are abominations, yet a sinner holds on 
to them." (Sir 27:30). Another is the instruction: "Remember 
your last days and set enmity aside; remember death and de-
cay, and cease from sin! Remember the commandments and 
do not be angry with your neighbor; remember the covenant 
of the Most High, and overlook faults. (Sir 28: 6-7). What do 
these important and dangerous words mean?  

 After these words we hear the Epistles of St. Paul to the 
Romans, explaining the significance of what we do, what we 
say, how we behave. We are Christians, we belong to the 
Church of Christ, because we are part of the Church, we cre-
ate it and we are: "If we live, we live for the Lord; If we die, we 
die for the Lord. And in life and death we belong to the Lord. 
"(Rom 14: 8).   
The Gospel gives us an example of a misunderstanding of 
charity and love of neighbor love. The first words we have a 
full interpretation of love and mercy: to Peter's question, 
“Lord, if my brother sins against me, how often must I forgive 
him? As many as seven times? Jesus answered, “I say to you, 
not seven times but seventy-seven times." (Mt 18: 21-22). Can 
we make that effort, in spite of the many difficul-
ties, ignorance, and in spite of the pain caused by our fellow 
men, to forgive them? Is it worth it? For this question the Gos-
pel also answers: So will my heavenly Father do to you, unless 
each of you forgives his brother from his heart.” (Mt 18,35).   

With all of today's readings and Gospel in mind, consider 
how we can behave toward those who despise us, who are 
hurting us. Let us forgive them and pray for them, because it is 
possible that they do it out of fear, in self-defense or aggres-
sion, and in doing so, they mask their need for help.   

God Bless!  
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September 2017 
 
The St. Constance Woman’s Club which has been in exist-
ence for over 60 years is a group of women dedicated to 
the Blessed Virgin Mary, Mother of God.  
We are women of all ages gathering together to grow 
spiritually and serve our faith-based community.   
We meet on the last Monday of every month (some dates 
subject to change). 
Fun and exciting activities are planned throughout the 
year. Some highlights include a Day at the Races, Christ-
mas Party, and Day Trips.   
Our first meeting is on Monday, September 25th. Please 
join us in Borowczyk Hall.  
Doors open at 6:00pm and the meeting starts at 7:00pm 
Our dues are $10.00 a year payable at the September 
meeting.  
Looking forward to seeing you there.   
 
Sincerely in Christ,  
 

Audrey Kocylowski 
Membership Chairperson 
 
 
 

 

 
 

ST. CONSTANCE WOMAN’S CLUB  
IS LOOKING FOR NEW MEMBERS 

 

NEW MEMBERS WILL ENJOY…… 
 

 SPIRITUAL ENRICHMENT 
 SOCIAL ACTIVITIES & DAY TRIPS  
 SERVICES FOR THE PARISH, COMMUNITY & 

WORLD 
 LOTS OF FUN 
 MEET NEW FRIENDS 
 KEEP IN TOUCH WITH OLD FRIENDS 
 GET AN EVENING OUT AWAY FROM THE  

  DAILY ROUTINE 
 EXCHANGE IDEAS WITH OTHERS 
 SHARE IN HELPING THE MISSIONS BY  

   DONATING NEW AND USED THINGS 
 WIN RAFFLE PRIZES AND DOOR PRIZES 
 HELP SPONSOR PARISH EVENTS 
 BE AN INVOLVED MEMBER OF THE ST. CON-

STANCE COMMUNITY 
 MEET ON THE LAST MONDAY OF THE MONTH 
 WATCH THE BULLETIN FOR MORE  

       INFORMATION 
 

So, plan on coming to join us and bring a friend. 
Hope to see you there! 

For more details call Audrey at  
773 339-4204 

WOMAN’S  CLUB 

 
 
 
 

PARISH CLOTHING DRIVE 
TO BENEFIT 

ST.VINCENT DE PAUL SOCIETY 
 

CLEAN OUT YOUR CLOSETS                                         BENEFIT THOSE IN NEED 
 

SATURDAY, OCTOBER 7TH FROM 2 PM TO 6pm 
SUNDAY, OCTOBER 8th FROM 8am TO 2pm 

 
ALL DONATION SHOULD BE SECURELY BOXED OR BAGGED AND BROUGHT TO THE TRAILER 

PARKED IN FRONT OF THE AINSLIE STREET ENTRANCE TO BOROWCZYK HALL. SOMEONE WILL BE 
THERE TO ASSIST YOU. 

 
FACILITATED BY 

THE HOLY NAME SOCIETY AND THE WOMAN’S CLUB 
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ON FORGIVENESS 
Copyright 2017 by John B. Reynolds (john@jrwrites.com) 

 

 
Joel Osteen, pastor of Lakewood Church in 

Houston, took some heat a few weeks ago for 
not immediately opening his expansive facility to 
flood victims in Harvey’s wake. I didn’t hear the 
full story, but he claims a misunderstanding--
something about the church itself originally be-
ing closed because of flooding and safety con-
cerns--so I cut the guy some slack. But maybe that’s just be-
cause I’m Catholic, and we are prone to be a forgiving people. 
Just like the joke I heard Mr. Osteen begin one of his messages 
with not long ago on SiriusXM… 

Three guys--a Baptist, a Catholic, and a Charismatic--all die 
and go to Heaven on the same day. St. Peter meets them at 
the gates, but their rooms aren’t quite ready yet. Needing 
someplace to put them until the housekeeping is finished, Pe-
ter calls Satan and asks if the three can stay at his place for a 
little while. Satan reluctantly agrees. A few hours later, though, 
Satan calls Peter back. “You have to come get these guys,” 
Satan says. “The Baptist man is saving everybody. The Catholic 
man is forgiving everybody, and the Charismatic has already 
raised enough money for air conditioning.” I laughed, anyway. 

I’m proud of my Catholicism, so if a joke pokes fun at my 
faith for being on the forgiving side of things, I’m cool with 
that. Emily Dickinson wrote a short poem about forgiveness 
that I don’t fully understand. The first quatrain, though (“Of 
God we ask one favor/ That we may be forgiven/ From what, 
he is presumed to know/ The Crime, from us, is hidden”), takes 
me immediately to Jesus on the cross (“Father, forgive them, 
for they know not what they do”). Mostly, though, I think we 
know precisely what we do, and we do it anyway. Our God is a 
forgiving God, thank God! Still, there’s that pesky Lord’s Pray-
er: “Forgive us our trespasses, as we forgive those who tres-
pass against us…”      

Today’s Gospel personifies the point. Here, Jesus speaks of a 
king settling accounts with his servants. One debtor owes the 
king a huge amount. I read somewhere once that the debt was 
like 10,000 talents. Hyperbole perhaps, to drive the message 
home. Regardless, this servant--threatened with being sold 
along with his family to cover the exorbitant debt--begs for 
mercy and promises to pay his due back in full. The king is 
moved with compassion and not only frees the servant, he 
forgives the debt. But then this servant encounters one of his 
servants who owes him money, albeit a much lesser amount. 
The pardoned servant refuses similar mercy to his debtor, and 
when word gets back to the king, this servant pays dearly for 
his actions. “Forgive us our trespasses, as we forgive those 
who trespass against us…” Let the joke be on us, then (“The 
Catholic man is forgiving everybody…”) because forgiveness 
can play well into a Joel Osteen bit. At the same time, it’s sure 
no laughing matter.  

Young - At - Heart 
 
 

To Teach Who Christ Is 
We thank everyone who put effort towards our successful 

parish campaign "To Teach Who Christ Is." We remind every-
one as well that the time has come to fulfill our obligations 

and send our declared contributions to the address printed on 
the contribution forms.  

Our actual collections through August 15, 2017 are $328,645. 
Please remember that our pledges are $1,020,600.   

 
Dziękujemy wszystkim, którzy dążą aby nasza kampania para-
fialna “Uczyć, Kim jest Chrystus" była sukcesem. Przypomina-
my wszystkim, że nadszedł czas, aby wypełnić zobowiązania i 

przesłać je na poniższy adres wydrukowany również na formu-
larzu składkowym. 

Do 15 sierpnia 2017 nasza parafia złożyła $328,645. Pamiętaj-
my, że nasze zobowiązania wyniosły $1 020, 600. 

 

 What a special day we had.  Sorry for those who could not 
make it.  We missed you! 
See you next month on Monday, October 12, 2017. 
Yes, we meet on the holiday!! 
 Thanks to everyone who brought all the articles we collect. 
Especially the New Yarn and pennies for the school.  An extra 
thank you to my son, Mark Smith for his donation of pennies. 
Never too many to help fill the jar. 
 Thank you to dear Father Paul for the beautiful prayer com-
memorating September 11th.  We will never forget. 
To our super chef who made such a special luncheon for 
us.  Thank you, Chef Greg of the Simply Chic Beauty Salon on 
Lawrence Avenue.  You outdid yourself.  The lunch was out-
standing.   Thank you and God Bless you, my friend. 
Many thanks to Maggie from Mariano's Pharmacy for the op-
portunity to have the flu shots right here at the meeting. 
  Thanks also, to Audrey, for organizing this great event. 
Thank you to all who helped to clean-up - it is so very much 
appreciated. 
 We missed all our dear members who have recently passed 
away and are now with the angels.  Our thoughts are with you. 
Let us keep in our prayers all who have witnessed first hand the 
devastation in Texas and Florida, Montana, Oregon, Washing-
ton, and California. 
 How do you say and convey a most sincere thank 
you?  How do we convey we will miss you "like crazy"?  You 
are both icons of our parish for many years.  A couple who did 
not know how to say no.   To Wally and Geri Henning, all we 
can say is "Many thanks from grateful hearts from those who 
know and love you both"   Health, peace and time to relax, that 
is what we wish for you.   You will be missed.  Hopefully, we 
will see you around.  Don't stay away.  "Your jobs" will always 
be open for you!!!    We love you and thank you again!!! 
  Many blessings in your new home.  After you are settled in -
  we will be over for a cup of coffee, OK? See you in Octo-
ber.  If you need anything, call Bernie or Sharon. 

(Archdiocese of Chicago, Gift Processing , PO 
BOX 7256, Kensington Ct 06039-9902)  

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! 

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! 

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  

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, 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 
information, please call our secretary, Dorota Strek at (773) 545 8581 ext. 0.  

 Andrzej Zięba pozostaniesz na zawsze w naszych sercach i pamięci, od żony 
Stanisławy z dziećmi i wnukami 

Place the names of your loved ones on the “Tree of Life”. 
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Come One, Come All! 

Sunday Pancake Breakfast!!! 
 
 

In Support of Our St. Constance School,  
Students, & Families and To Spread  
Devotion to the Holy Name of Jesus. 

 

ALL YOU CAN EAT  
PANCAKES & 2 SAUSAGES 

 
Tickets - $5.00 each 

 
*** INCLUDES COFFEE, MILK,  

& ORANGE JUICE *** 
 

Additional Sausage – 2 for $1.00. 
 
 

Tickets Sold at the Door 
 

Sponsored by the Holy Name Society 
& St. Constance School Board 

 

Sunday, October 1 
Borowczyk Hall   8am – 1:30pm 

 

St. Constance Parish Annual 
Dinner Dance 

Saturday, October 28, 2017 
                  

6:00pm Cocktails 
7:00pm Dinner 

8:30pm Dancing 
 Handzel Center Hall   

- 5864 W. Ainslie Street, Chicago, IL 60630 
Dinner Catered by Lone Tree Manor  
Music by The Comeback Music Band 

$60.00 per person – Wine and beer included 

Don’t miss the social event of the season! 

Tickets are sold after all 
weekend Masses! 

 

Doroczna Zabawa Pariafialna 
Sobota, 28 października 2017 

6:00pm Koktajle 
7:00pm Obiad 

8:30pm  Zabawa 
 Handzel Center Hall   

- 5864 W. Ainslie Street, Chicago, IL 60630 
Obiad przygotowany został przez  

Lone Tree Manor  
Muzyka: Zespół “Comeback” 

$60.00 per person – Wino I piwo wliczone w 
cenę biletu 

Zapraszamy serdecznie na to ważne  
kulturalne wydarzenie tegorocznej jesieni! 

 
Bilety są do nabyci po wszystkich 

Mszach  niedzielnych! 
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Relikwie Św. Joanny Beretta Molla  
w Parafii Św. Konstancji 

  
     Joanna Beretta Molla, wł. Gianna 
Beretta Molla (ur. 4 października 1922  
w Magencie k. Mediolanu, zm. 28 
kwietnia 1962) – włoska lekarka, 
 święta Kościoła katolickiego. 
     W młodości zaczęła działać w Akcji 
Katolickiej oraz  Stowarzyszeniu  
Wincentego à Paulo. Po uzyskaniu 
dyplomu z medycyny i chirurgii na 
Uniwersytecie w Pavia w 1949, otwo-
rzyła klinikę medyczną w Mesero (koło 
Magenty) w 1950. Zrobiła specjalizację z pediatrii na Uniwer-
sytecie w Mediolanie w 1952 r., gdzie później kontynuowała 
swoją praktykę lekarską. Równolegle z karierą zawodową dzia-
łała w Akcji Katolickiej. 
 24 września 1955 wzięła ślub z Piotrem Mollą. W listopa-
dzie 1956 urodziła syna Pierluigiego, w grudniu 1957 córkę 
Mariolinę, a w lipcu 1959 córkę Laurettę. 
 We wrześniu 1961, pod koniec drugiego miesiąca ciąży, w 
jej macicy rozwinął się włókniak. Mimo wskazań medycznych 
do przerwania ciąży zdecydowała się donosić ją do końca. 21 
kwietnia 1962 urodziła się jej kolejna córka Gianna Emanuela. 
Pomimo starań lekarzy rankiem 28 kwietnia Molla zmarła w 
wieku 39 lat. Bezpośrednią przyczyną śmierci było zapalenie 
otrzewnej. Spoczywa na cmentarzu w Mesero (4 km od Magen-
ty). Mąż po jej śmierci powiedział: „(...) Aby zrozumieć jej 
decyzję, trzeba pamiętać o jej głębokim przeświadczeniu – jako 
matki i jako lekarza – że dziecko, które w sobie nosiła było 
istotą, która miała takie same prawa, jak pozostałe dzieci, cho-
ciaż od jego poczęcia upłynęły zaledwie dwa miesiące". 
 Papież Paweł VI w czasie modlitwy Anioł Pański w nie-
dzielę 23 września 1973 określił ją jako: "młodą matkę z diece-
zji mediolańskiej, która by dać życie córce poświęciła swoje w 
świadomej ofierze". 
Papież Jan Paweł II beatyfikował Joannę 24 kwietnia 1994  
podczas światowego Roku Rodziny, a w szóstą niedzielę Wiel-
kanocną 16 maja 2004 kanonizował ją. Na uroczystej mszy św. 
byli obecni m.in. mąż Joanny i najmłodsza córka Gianna Ema-
nuela. 
 Relikwie św. Joanny Beretty Molla będą uroczyście i na 
stałe wprowadzone do kościoła św Konstancji w sobotę 21-
go  i  w niedzielę 22-go października, podczas wszystkich nie-
dzielnych Mszy świętych. Wszyscy otrzymają błogosławień-
stwo relikwiami. Szczególnie zapraszamy małżeństwa oczeku-
jące potomstwa i małżeństwa, które z rożnych powodów nie 
mogą doczekać się potomstwa.  

 

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 

St. Mary of Providence is seeking to find a Cook to 
fill position in our Kitchen. Hours are flexible. Please stop by 
and fill-out an application and come prepared to present a re-
sume and/or references. We are located at 4200 N Austin Ave.  
St. Mary’s is a Permanent Residency for 80 developmentally 
disabled woman. 

“Come to Me, all you who labor” 
Evening of Enrichment for Parish Ministers 

Wednesday, October 18 at 7pm, Borowczyk Hall 
Guest Speaker: Fr Paul Barwikowski 

 
All ministers are invited to attend this evening of reflection: 
Lectors Eucharistic Ministers, choir members, ushers, Ministers 
of Care, Resurrection Servers… The presentation will be in the 
English language but ministers from the Polish community are 
invited. Mark your calendars for this opportunity to enrich 
your spirituality and enjoy fellowship! 
 

„Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy 
utrudzeni jesteście…” 

Zapraszamy wszystkich lektorów i ministrów Eucharystii, mar-
szałków i wszystkich, którzy  w naszej parafii na wieczór reflek-
sji, który poprowadzi ks. Paweł Barwikowski.  Spotkanie będzie 

w środę 18 października o godz. 7 wieczorem w Borowczyk 
Hall. Będzie ono w języku angielskim. 

Sisters of the Holy Family 
of Nazareth  

 

Join us 3rd annual OCTOBERFEST fun!  
Great Food! Song and dance music by Johnny Wagner 

Band! Sunday, October 15th at  
The White Eagle Restaurant, Niles, Il.  

Advance Reservations Only!  
$55 per person.  

Call before September 30th. 
847 2986760 x237 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj26aLX_J3WAhXM6YMKHb3jCTYQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.catholic.org%2Fsaints%2Fsaint.php%3Fsaint_id%3D6985&psig=AFQjCNFARnZCPCAGYpTkkY9GwfkPG-DTOQ&ust=150524819635
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ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WSPÓLNOTĘ  PARAFIALNĄ 
 Parafie w Polsce  mają charakter terytorialny, to znaczy, że do jednej parafii należą wszystkie osoby, które za-

mieszkują w jej granicach.  W Stanach Zjednoczonych wspólnoty katolickie działające w ramach diecezji mają charak-

ter parafii personalnych, tzn. że trzeba do takiej parafii się zarejestrować. Wpis do parafii z jednej strony jest wyrazem 

dobrej woli i chęci identyfikowania się ze wspólnotą katolicką danej parafii czy też Misji duszpasterskiej, a z drugiej 

jest konieczny przy załatwianiu wszelkich formalnych spraw kancelaryjnych m.in. dotyczących zaświadczeń wymaga-

nych do bycia świadkiem do  chrztu, Sakramentu Bierzmowania czy też referencji do szkół, I Komunii św. swojego 

dziecka czy załatwianiu dokumentacji przedślubnej.  W owym „zapisaniu się” chodzi raczej o przyznanie się do swojej 

parafii, tak by w odpowiednich sytuacjach parafia mogła przyznać się do swego 

parafianina czy parafianki, a mówiąc dokładniej, aby proboszcz tej parafii mógł w 

sposób odpowiedzialny wystawić opinię dotyczącą praktyk czy moralności swoim 

parafianom.  Parafianin, jest osobą (lub rodziną), która dobrowolnie zgłosi się do 

biura parafialnego i wypełni kartę przynależności do danej wspólnoty oraz czynnie 

uczestniczy w życiu parafii poprzez udział we Mszy św. i wszelkich inicjatywach 

organizowanych przez swoją parafię.  Deklaracje przynależności znajduje są do-

stępne w biurze parafialnym i z tylu kościoła.  Zapraszamy! 

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 

Becoming Catholic… 
Have you ever thought about becoming a Catholic? It’s not 
uncommon on any given Sunday to find men and woman 
who, although they are not Roman Catholic, choose to wor-
ship 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 or 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: 
773 545 8582 x0 

Spotkanie z Europosłem Ryszardem 
Czarneckim 
Klub Gazety Polskiej Chicago - Illinois ma zaszczyt za-
prosić na spotkanie z europosłem PiS , wiceprzewod-
niczącym Parlamentu Europejskiego z Panem Ryszar-
dem Czarneckim. Spotkanie odbędzie się 17 września po Mszy Św. o godz. 7 wieczo-
rem w sali Borowczyka przy parafii św. Konstancji. 
Ryszard Henryk Czarnecki  – polski polityk, historyk, dziennikarz, działacz sportowy, 
poseł na Sejm I i III kadencji, deputowany do Parlamentu Europejskie-
go VI, VII i VIII kadencji (od 2014 jego wiceprzewodniczący), były wiceminister kultury, 
były przewodniczący Komitetu Integracji Europejskiej i minister-członek Rady Mini-
strów.  Serdecznie Zapraszamy! 

 

Praca dla tokarzy i  
operatorów maszyn 

 

Potrzebni operatorzy tokarek, frezarek 
i maszyn do nacinania zębatych. Po 
więcej informacji proszę dzwonić do 
Rafała 
847-875-9854 
ZM Gear & Machining 
Email: zmgear@gmail.com 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Polska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Polityk
https://pl.wikipedia.org/wiki/Historia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dziennikarz
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sejm_Rzeczypospolitej_Polskiej
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pos%C5%82owie_na_Sejm_Rzeczypospolitej_Polskiej_I_kadencji
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pos%C5%82owie_na_Sejm_Rzeczypospolitej_Polskiej_III_kadencji
https://pl.wikipedia.org/wiki/Parlament_Europejski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Parlament_Europejski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pos%C5%82owie_do_Parlamentu_Europejskiego_VI_kadencji
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pos%C5%82owie_do_Parlamentu_Europejskiego_VII_kadencji
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pos%C5%82owie_do_Parlamentu_Europejskiego_VIII_kadencji
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CATECHETICAL SUNDAY 
 

Today we celebrate Catechetical Sunday.  
The theme for this year is “Living as Missionary Disciples.” Let us pray for all St. Constance Parish and 

School teachers and catechists as they begin the new catechetical year 2017/18. 
 

The Teachers & Catechists from St. Constance School: 
Teresa Krause 
Carol Craig 
David Gottstein 
Jennifer Sendra 
Patricia Prokuski 
Kelly Mikrut 
Elizabeth Pictor 
Jennifer Blecka 
Katrina Odrobina 
Jeff Lind 
Marie Blecka 
Margaret Tanikowska 
Eileen Pavlik 
 
Catechists from Religious Education Program: 
Rose LoCascio 
Susan Kehoe 
Barbara Kozub 
Angela LoCascio 
Michaelene Kusz 

After Mass we invite everyone to Borowczyk Hall for reception  
prepared by Home and School Association. 

NIEDZIELA KATECHETYCZNA 
Dzisiaj w naszej Archidiecezji obchodzimy Niedzielę Katechetyczną.  
Poniżej przedstawiamy katechetów Programu Religijnego w języku polskim.  

Życzymy im opieki Bożej i potrzebnych łask oraz światła Ducha Świętego  
na nowy rok szkolny 2017/18. 

Ks. Paweł Barwikowski 
Małgorzata Benbenek 

Iwona Blachaniec 
Ks. Marcin Gładysz 

Roman Harmata 
Sr. Kinga Hoffmann  
Sr. Anna Kalinowska 

Bogusława Kołek 
Iwona Mucha 

Aneta Smolecki 
Dorota Strek 

Sr. Zofia Turczyn 
Jolanta Wesołowska 
Agnieszka Wojtach 

Rodzina chrześcijańska jest pierwszą wspólnotą powołaną do głoszenia Ewangelii osobie ludzkiej, która jest w stałym roz-
woju, i doprowadzenia jej, poprzez stopniowe wychowanie i katechezę, do pełnej dojrzałości ludzkiej i chrześcijańskiej.   

Św Jan Paweł II, Familiaris Consorcio 
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UWAGA: Dni 
Poradnictwa 

ZUS w Chicago  
 Konsulat Gene-
ralny RP w Chicago 
informuje, że w 
dniach 18-23 września 2017 r. w siedzibie Związku Narodowe-
go Polskiego w Chicago odbędą się indywidualne spotkania z 
ekspertami ZUS w sprawie ubiegania się o świadczenia emery-
talne 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 odbę-
dzie się otwarte spotkanie z ekspertami amerykańskiego 
urzędu „Social Security Administration”. 

Spotkanie z Prof. Piotrem Jaroszyńskim 
 

Zapraszamy na spotkanie 
z prof. Jaroszyńskim 24 
września do Sali ks. Bo-
rowczyka w niedzielę po 
Mszy Św. o godz. 7pm 
 
Tematem spotkania 
będzie: 
Polska: nie zmarno-
wać zwycięstwa. 

 Zapraszamy na spotkanie   
z Filipem Frąckowiakiem  

{synem  Śp. Profesora  Szaniawskiego}  
"Afera reprywatyzacyjna w Warszawie jako 
konsekwencja rządów PO." 
Spotkanie odbędzie się w sobotę 23 września po 
Mszy Św. o godz. 7pm. (Będzie to Msza z bło-
gosławieństwem relikwiami św. O. Pio.) 
 
Podczas spotkań poruszone będą także sprawy 
obecności wojsk USA w Polsce, upamiętnienia przez USA gene-
rała Ryszarda Kuklińskiego oraz roli Polonii w mediach. 
Filip Frąckowiak, radny Prawa i Sprawiedliwości w Warszawie, 
oraz dyrektor muzeum Izba Pamięci Generała Kuklińskiego.  

Relikwie Św. O. Pio 
w parafii  

Św. Konstancji 
Zapraszamy wszystkich parafian 
na Mszę św. O godz. 7 wieczo-
rem w sobotę 23 września, pod-
czas której będzie udzielone bło-
gosławieństwo relikwiami św. O 
Pio. Msza Św. będzie sprawowa-
na z okazji 130 urodzin świętego 
oraz 15 rocznicy jego kanoniza-
cji.  

Zarząd Klubu Polonia  
zaprasza członków na  

powakacyjne zebranie ,  
które odbędzie się 24 września  

o godz. 3 po południu  
w Sali ks. Borowczyka. 

Zapraszamy na Mszę 
Św. którą będzie cele-
brował w naszej parafii 
Ks. Piotr Glas i wygłosi 
również konferencję.  
Msza Św. będzie 3 październi-
ka we wtorek o godz. 7 wieczorem a po niej będzie 
konferencja na temat: Zniewolenia; Niewidzialna 
walka duchowa o zbawienie człowieka. 

PAŹDZIERNIK MIESIĄCEM  
RÓŻAŃCA ŚWIĘTEGO  

 

Przez cały miesiąc październik 
serdecznie zapraszamy do naszego 
kościoła na Nabożeństwa Różań-

cowe połączone z Mszą św.   
 
W JĘZYKU POLSKIM:  
W dni powszednie:    
Godz. 7:00 wieczorem — Msza św. o godz. 7:30  
W niedziele:  
Godz. 6:00 wieczorem —  Msza św. o godz. 7:00  
 
W JĘZYKU ANGIELSKIM:  
W dni powszednie:  o godz. 7:30 rano  
W każdy czwartek wraz ze szkołą o godz. 12:45 

Różaniec dla dzieci 
Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci i 
rodziców na nabożeństwo różańcowe w 

miesiącu październiku w każdy wtorek i 
czwartek o godzinie 7:00 wieczorem w 

naszym kościele. Pierwsze nabożeństwo dla dzieci w czwartek, 
5 października.  

mailto:chicago.legal@msz.gov.pl
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjX_LbY9JDWAhUE_IMKHexMDDoQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.radiomaryja.pl%2Fmultimedia%2Fmyslac-ojczyzna-prof-dr-hab-piotr-jaroszynski-35%2F&psig=AFQjCNFFyEFXIwspDZ3fJ
https://www.bing.com/images/search?q=rosary&view=detailv2&&id=5C7CF2AC6B074FB09485C06929B0E478DB5D61BE&selectedIndex=0&ccid=AuU35ujI&simid=608001468574928738&thid=OIP.M02e537e6e8c88e79b98e40cca8f96a4eo0
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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.  

Twenty  Fourth  Sunday / Dwudziesta czwarta niedziela

ST. CONSTANCE MISSION STATEMENT 
St. Constance Parish is a prayerful, caring, and welcoming 
Roman Catholic community. Originally founded in 1916 as 
an outreach church for Polish immigrants, it is now cultur-
ally diverse. We share a commitment to the stewardship of 
our talents, time and resources. Through the celebration of 
the liturgy, sacraments, and our ministries, we bring the 
Father’s love, Christ’s peace, and the Holy Spirit’s inspira-
tion to one another. Our future lies with tradition, vision 
and change. By embracing the Good News and our Catholic 
identity on our journey toward holiness, we seek to be a 
sign to the world of all that we believe. 

ZADANIE MISYJNE PARAFII ŚW. KONSTANCJI 
Parafia Św. Konstancji jest modlitewną, opiekuńczą i otwartą na wszyst-
kich wspólnotą Kościoła Rzymsko-Katolickiego. Parafia, która została 
założona w 1916 r., przez polskich emigrantów, obecnie jest zróżnicowa-
na kulturowo. Jako wspólnota parafialna tak podejmujemy nasze zada-
nia, aby jeszcze lepiej dzielić się naszymi talentami, czasem i dobrami. 
Poprzez liturgię, sakramenty i nasze posługiwanie niesiemy miłość Boga 
Ojca, pokój Chrystusa i inspiracje Ducha Świętego do innych. Naszą tro-
skę o przyszłość łączymy z tradycją, ze zdolnością przewidywania i od-
czytywania znaków czasu. Poprzez troskę o Dobrą Nowinę i naszą kato-
licką tożsamość, na naszej drodze do świętości staramy się być dla świa-
ta znakiem tego wszystkiego w co wierzymy. 

SACRAMENTAL LIFE 
Baptisms… We celebrate Baptisms in the English language 
on the first and third Sundays and in the Polish language 
on the second and fourth Sundays of each month. Parents 
must participate in a Baptismal preparation meeting be-
fore a date can be scheduled. To register for a meeting call 
the rectory secretary. 
Weddings… The Archdiocese of Chicago requires  arrange-
ments  for  weddings be made four months in advance. 
We at St. Constance strongly recommend at least  six  
months  before  the  date of  marriage.  You will need to 
meet with our deacon / priest  before  any  other  arrange-
ments are made. Call the rectory for an appointment.  
Sacrament of the Sick…  Call the Rectory to make arrange-
ments for a priest. Please do not wait until the person is 
unconscious or near death.  
Communion Calls… If you or someone you love are ill or 
home bound and would like to receive Communion, call 
the rectory to make arrangements for regular visits. 

TIME CELEBRANTS LECTORS AUXILIARY MINISTERS 

4:30pm Father T. Dzieszko A. Sanders           
E. Kotleba           

R. Sendra D. Walton     N. Guagliardo
J. Ovist B. Kopala A. Piwowarski

7:30 am Father T. Dzieszko C. Schiltz    
B. Chelminski    

B. Zagroba C. Zagroba
A. McGeever Sr Justina

9:00am 
Polish 

Father T. Dzieszko A. Zmora
J. Strzelec

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

10:30am Father S. Kosinski Family Mass              
J. Reynolds            

Sr. Perpetua H. Nowak P. Nowak
J. D’Anna F. D’Anna D. Drozd

12:00pm Father S. Kosinski D. Kosk  
A. Parisi    

R. Tagamolila C. Manno
J. Baloun

1:30pm 
Polish 

Father G. Lorens K. Oleksy
M. Benbenek

Siostry Misjonarki  J . Wiechnik 
P. Wiszowaty K. Oleksy

7:00pm 
Polish 

Father T. Dzieszko S. A. Kalinowski 
M. Mordarski

Siostry Misjonarki R. Radulski
M. Kaźmierczak Z. Domożych

 LITURGY MINISTERS FOR  September  23/24 




