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 Jesus told his disciples this parable: "The kingdom of heaven is like a 
landowner who went out at dawn to hire laborers for his vineyard. After 
agreeing with them for the usual daily wage, he sent them into his vine-
yard. Going out about nine o'clock, the landowner saw others standing 
idle in the marketplace, and he said to them, 'You too go into my vine-

yard, and I will give you what is just.' So they went off. And he went out 
again around noon, and around three o'clock, and did likewise. Going 

out about five o'clock, the landowner found others standing around, and 
said to them, 'Why do you stand here idle all day?' They answered, 
'Because no one has hired us.' He said to them, 'You too go into my 

vineyard’.”  
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Twenty  Fifth  Sunday / Dwudziesta piąta niedziela

Monday, September 25  
  8:00am Eng   + Ann Marie McGeever 
  8:30am Pol   + Józef i Stanisława Szatko 
 
Tuesday, September 26 Saints Cosmas and Damian, Martyrs 
 8:00am Eng   + Józef i Stanisława Szatko 
 7:15pm Pol    Intencje Specjalne 

  
 Wednesday, September 27   Saint Vincent de Paul, Priest 
   8:00am Eng   + Dcn. Thaddeus Lisowski 
   8:30am Pol   + Józef i Stanisława Szatko  
 
Thursday, September 28  Saint Wenceslaus, Martyr;  Lawrence 
       Ruiz, And Companions, Martyrs 
  8:00am Eng   + Józef i Stanisława Szatko 
  8:30am Pol    Parishioners 
    
Friday, September 29     Saints Michael, Gabriel and Raphael, 
       Archangels  
  8:00am Eng   + Dcn. Thaddeus Lisowski 
  8:30am Pol   + Józef i Stanisława Szatko 
   
 Saturday, September 30  Saint Jerome, Priest and Doctor of 
       the Church 
  8:00am Eng   + Józef i Stanisława Szatko 
  8:30am Pol   + Dcn. Thaddeus Lisowski 
      + Andrzej Zięba   
  4:30pm Eng   + Fred Gryzwa 
      + Estelle & John Malek 
      + The Macior Family 
       J & A Special Intentions 
      + Nellie Sosniak 
      + Sophie Setlik 
      + Dcn. Ted Lisowski 
      + Charlotte Stasulas 
      + Eileen Polanski 
      + George Beatovic 
 
Sunday, October 01 Twenty-Sixth Sunday in Ordinary Time 
  7:30am Eng   + Józef i Stanisława Szatko 
  9:00am Pol   + Teresa Zając 
       Józef Homik z okazji 75-tych urodzin 
      + Emilia Prawica 
      + Janina Maśnica 
      + Teresa Maśnica 
      + Jan Niewiarowski 
      + Tadeusz Kogut      
      + Helena i Hipolit Adamski 
      + Edward Kosman 
      + Zofia Bryła 
      + Józef Kogut 
      + Stanisława Stańczyk 
      + Lilian Zukowski 
      + Roman Podgórski 
      + Witold Tułacz 
      + Piotr Potok 

     + Józef Ochał 
     + Maria Trojniak 
     + Janina Krengiel 
     + Andrzej Krengiel 
     + Wacława Cichoń - Milewska 
     + Rozalia i Władysław Burzec 
     + Stefania Baca 
     + Jan Podsada 
     + Władysław Zagrodny 
     + Andrzej Zięba – 1-sza rocznica śmierci 
     + Wojciech Długosz 
      Adam Wesołowski 
     + Regina Zawadzka 6-ta rocznica śmierci 
     + Andrzej Chodnicki 
     + Michał Wodziński 
10:30am Eng  + Agnes Kogut 
12:00pm Eng  + Paweł Siniakowicz 3-rd death anniv. 
  1:30pm Pol  + Tadeusz z Rodziną Klocek 
      Sylwia Wilk-Juraszek 
      Józef Homik z okazji 75-tych urodzin 
      i 50-lecia pracy artystycznej 
     + Stanisław i Eleonora Marciniak 
     + Stanisław i Franciszka Tabaka 
     +  Mary Barcik 
     + Józef i Rozalia Gradzki 
     + Andrzej Zięba – 1-sza rocznica śmierci 
 7:00pm Pol   Parafianie 
      Józef Homik z okazji 75-tych urodzin 
     + Dusze w czyśćcu cierpiące 
     + Andrzej Zięba – 1-sza rocznica śmierci 
     + Irena Bartusik 
     
  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 25 
Woman’s Club Meeting 
Youth Sports VollyBall 
 
Tuesday, September 26 
8:30am-7:00pm Eucharistic Adoration 
2:30-Chaplet of Divine Mercy 
3:00pm – Koronka do Bozego  Milosierdzia 
 
Wednesday, September 27 
7:00pm - Spotkanie rodziców dzieci pierwszokomunijnych –
Polish,  Borowczyk Hall 
8:00pm  Youth Sports, Table Tennis 
7:00pm St. Constance Prayer Meeting  
 
Thursday, September 28 
2:30pm-3:30pm Church Cleaning 
7:00pm Polish Rosary 
7:30pm Polish October Mass 
7:00pm - Parents First Communion Meeting – English 
 Borowczyk Hall 
 
Friday, September 29 
Kolbe Dance Group “Vera”  
 
Saturday. September 30 
No Activities 
 
Sunday, October 1 
Pancake Breakfast sponsored by Holy Name Society & School 
Board  
3:00pm Early Bird Raffle Drawing 
6:00pm Polish Rosary 

Weekend Collection —  September 17, 2017 
Kolekta niedzielna —  17 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 
Kazimierz Jabłoński 

School Lottery 
Week 5 - September 17 - Ed Ciesla - #7 

TOTAL:  $   8,353.42 
Parish Maintenance & Energy  $                        268.00 
Parish Sharing      $              20.00 
Convent Maintenance    $                         46.00 
REP Polish        $         7,960.00 
REP English       $    1,090.00 
Adopt A Student      $                120.00 
PDD raffle tickets      $         3,075.00 

  4:30pm  —  $       1,016.50  
  7:30am  —  $           565.00   
  9:00am  —  $       2,505.00   
10:30am  —  $       1,161.00 

12:00pm —  $            807.67 
1:30pm   —  $         1,379.00 
7:00pm   —  $            907.00 
Children: — $              12.25 

WEDDING BANNS 
II Wojciech Bielaszka & Joanna Putowska  
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Drodzy Parafianie i Przyjaciele. 
  
  Ewangeliczna przypowieść o robotnikach w win-
nicy (Mt 20:1-16), którzy o różnej porze rozpoczyna-
jąc pracę taką samą otrzymali zapłatę, zawsze budzi-
ła kontrowersje. Dla jednych był to przykład społecz-
nej niesprawiedliwości, odejście od żelaznej reguły: 
jaka praca, taka płaca. Dla innych – przeciwnie, był 
to przykład trafnego rozwiązywania trudnych kwestii 
społecznych, zwłaszcza bezrobocia. 

  Wprawdzie wszyscy otrzymali po denarze, ale z zupełnie 
odmiennych tytułów: dla jednych była to zapłata za wykonaną 
pracę, dla innych – raczej zasiłek dla bezrobotnych, którzy mieli 
szczerą wolę pracować. Czy musieli otrzymać po tyle samo? 
Teoretycznie nie. Według naszego powszechnego odczucia pen-
sja powinna być znacznie wyższa od zasiłku. Gdy jednak uświa-
domimy sobie, że w tamtych czasach jeden denar stanowił mi-
nimum socjalne, niezbędne do wyżywienia rodziny przez jeden 
dzień, wiele wątpliwości się wyjaśnia. Człowiek pragnący praco-
wać powinien otrzymać jakieś środki do życia nawet wtedy, gdy 
pracy dla niego nie ma. To prawda, że ci, którzy od rana praco-
wali, mieli prawo spodziewać się, że więcej dostaną. Otrzymali 
jednak tyle samo, by także inni mogli przeżyć. 
 Ale przypowieść o gospodarzu, który „wyszedł wczesnym 
rankiem, aby nająć robotników do swojej winnicy” w istocie 
swej nie dotyczy ani spraw społecznych, ani ekonomicznych. W 
każdym bądź razie nie dotyczy ekonomii ziemi, lecz nieba, a 
ściślej mówiąc – ekonomii zbawienia. Chodzi tu Królestwo nie-
bieskie, do urzeczywistniania którego wezwani są wszyscy lu-
dzie wszystkich czasów. Skoro – jak sądzili Ojcowie Kościoła – 
Chrystus jest „w środku czasów”, to znaczy, że z każdego miej-
sca historii jest do Niego równie daleko i równie blisko. Nie de-
cyduje o tym sama tylko chronologia, lecz osobista świętość i 
szczera wola włączenia się w zbawcze dzieło Jezusa Chrystusa: 
„czy to przez życie, czy przez śmierć” – jak napisał Apostoł Pa-
weł. 
 Bóg, który jest poza czasem, daje każdemu człowiekowi 
szansę zbawienia, dając czas na nawrócenie. Wezwanie proroka 
Izajasza jest jednocześnie pokrzepiającą obietnicą: „Szukajcie 
Pana, gdy się pozwala znaleźć, wzywajcie Go, dopóki jest blisko. 
Niechaj bezbożny porzuci swą drogę i człowiek nieprawy swoje 
knowania. Niech się nawróci do Pana, a ten się nad nim zmiłuje, 
i do Boga naszego, gdyż hojny jest w przebaczaniu”. 
 Aby jednak tej szansy nie przegapić, trzeba stanąć blisko 
Winnicy Pana, blisko Chrystusa i Jego Kościoła. Takie czekanie, 
czy raczej twórcze czuwanie, też jest pracą, i to ciężką. Jest to 
oczywiście przede wszystkim praca wewnętrzna, ale przecież od 
wewnątrz buduje się Królestwo niebieskie. 
 Składam najserdeczniejsze życzenia urodzinowe Panu Józe-
fowi Homikowi, który przyszedł na świat 26-go września, 75 lat 
temu. Dziękujemy mu również za 50 lat pracy artystycznej i or-
ganistowskiej w Kościele. Niech Pan darzy dobrym zdrowiem i 
wszelką pomyślnością, aby jeszcze przez wiele lat mógł swoim 
pięknym głosem chwalić Pana.  
 Szczęść Boże! 

Dear Parishioners and Friends. 
     

 The Gospel parable of the workmen in the vine-
yard (Mt 20: 1-16), who came to work at different 
times but received the same wages, always aroused 
controversy. For some, it was an example of social 
injustice, a deviation from an accepted iron rule: 
“equal pay for equal work”. For others, on the con-
trary, it was an example of the correct solution of 
difficult social issues, especially unemployment. 
 They all received the denarius, but with separate reasons: 
for some it was payment for the work done, for others - an 
unemployment benefit for those who had a sincere will to 
work. Did they have to get the same amount? Theoretically 
not. According to our common feeling, the salary should be 
much higher than the allowance. However, when we realize 
that at that time, one denarius was the minimum necessary to 
feed a family for one day, our doubts are explained. A man 
who wants to work should get some means to live even when 
he is unemployed. It is true that those who worked starting in 
the morning had the right to expect to receive more. But they 
were given the same amount of money because the others 
needed it to survive. 
  However the parable of the farmer, who "went out early in 
the morning to hire laborers to his vineyard" is not concerned 
with social or economic matters. It does not concern the eco-
nomics of the world, but of heaven, or rather, the economy of 
salvation. This is the kingdom of heaven, which is to be real-
ized, to which all men from all ages are called. Since, as the 
Fathers of the Church believe, Christ is "in the center of time," 
that is, in every moment of history, we can be far from, or 
close to Him. It is not only by the timeline, but also, by our per-
sonal holiness and the sincere will to join in the saving work of 
Jesus Christ: "whether in life or in death," as the Apostle Paul 
wrote. 
 God, Who is not limited by physical law of time, gives each 
person a chance of salvation, and gives us time for conversion. 
The call of the prophet Isaiah is also a reassuring promise: 
“Seek the LORD while He may be found, call Him while He is 
near. Let the scoundrel forsake his way, and the wicked his 
thoughts; let him turn to the LORD for mercy; to our God, Who 
is generous in forgiving.” We should not miss this opportunity, 
we must stand near the Lord's vineyard, close to Christ and His 
Church. Such waiting, or rather vigilance is also work, and it is 
indeed challenging work. This is, of course, internal work, since 
the Kingdom of Heaven is built from within. 
 I would like to take this opportunity to offer birthday 
greetings Mr. Józef Homik, who was born on the 26th of Sep-
tember, 75 years ago. We also thank him for his 50 years of 
musical and organist work for the Church. May the Lord grant 
him good health and all blessings, so that he may praise God 
with his beautiful voice for many more years to come.  
 God Bless! 
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Drogie Siostry i drodzy Bracia w Chrystusie,  
 W ten weekend, podczas drugiej kolekty, pamiętamy o seminarzystach z Archidiecezji Chicago. Udzielając finansowego wspar-
cia dajemy tym młodym mężczyznom kluczową edukację i formację, jakiej potrzebują, aby byli pasterzami naszych parafii i, aby 
udzielali nam sakramentów. W ubiegłym roku zebraliśmy ponad $978,000 i jestem wdzięczny za Wasze wsparcie udzielone w prze-
szłości i udzielane obecnie.   
 Papież Franciszek przypomina nam, że „Kościół i świat potrzebuje dojrzałych i zrównoważonych księży, dzielnych i hojnych pro-
boszczów, zdolnych do okazywania bliskości, słuchania i udzielania miłosierdzia”.  Aktualnie 54 seminarzystów przygotowuje się do 
życia służebnego, jako Wasi przyszli księża parafialni. Inspirująca jest motywacja i entuzjazm naszych seminarzystów w kontynuo-
waniu odpowiedzi na Boże wezwanie. Są oni przyszłymi przewodnikami w duchowej i intelektualnej formacji naszych katolickich 
wspólnot i zdecydowanie zasługują na nasze modlitwy i pomoc finansową.   
 Ofiary złożone w ramach tej kolekty odciążą miesięczne wydatki, wśród których znajdują się: czesne i inne koszty ($1,672), 
mieszkanie i jedzenie ($638) oraz ubezpieczenie zdrowotne ($171) przypadające na jednego seminarzystę. Dary te zostaną przezna-
czone wyłącznie na formację nowych księży Archidiecezji Chicago. W celu złożenia ofiary możecie wykorzystać koperty, które otrzy-
mała Wasza parafia lub jeśli jest to dla Was wygodniejsze możecie złożyć swoją ofiarę w Internecie na stronie:  
www.archchicago.org/seminarianfund.  
 Dziękuję za Wasze hojne wsparcie w przeszłości i rozważenie pomocy ponownie w tym roku. Niech Bóg wciąż Wam obficie bło-
gosławi. Proszę abyście pamiętali, że jesteście obecni w moich codziennych modlitwach i intencjach. W zamian proszę Was o Wa-
sze modlitwy. 

Dear Sisters and Brothers in Christ,  
 This weekend we celebrate the seminarians of the Archdiocese of Chicago through our second collec-
tion. By offering our financial support we provide these young men with the critical education and training 
they need to shepherd our parishes and administer the sacraments. Last year, more than $978,000 was 
collected and I am thankful for your past and present support.  
 Pope Francis reminds us that, “The Church and the world need mature and balanced priests, intrepid and generous Pastors, 
capable of closeness, of listening and mercy.” There are currently 54 seminarians preparing for a life of service as your future 
parish priests. Our seminarians’ motivation and enthusiasm in their pursuit to answer God’s call is inspiring. They are the future 
guides for the spiritual and intellectual formation of our Catholic communities and are well deserving of our prayers and financial 
support.  
 Contributions made to this collection alleviate monthly expenses such as tuition and fees ($1,672), room and board ($638), 
and health insurance ($171) for each seminarian and will be used solely for the formation of new priests for the Archdiocese of 
Chicago.  You may utilize the remittance envelopes provided to your parish or should you find it more convenient, feel free to 
contribute online through our website at  
www.archchicago.org/seminarianfund.  
 For your generous support in the past and for your consideration of support again this year, I thank you. May God continue to 

September 2017 

Wrzesień 2017 
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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 Chicago’s signature event for sixth 
through ninth graders. 
This event enables 
attendees to celebrate 
the gift of their faith 
as well as witness 
God’s work in their 
lives.  In a blend of 
entertainment that 
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 

 
 
 
 

PARISH CLOTHING DRIVE TO BENEFIT 
ST.VINCENT DE PAUL SOCIETY 

CLEAN OUT YOUR CLOSETS                                          
BENEFIT THOSE IN NEED 

 
SATURDAY, OCTOBER 7TH FROM 2pm TO 6pm 

SUNDAY, OCTOBER 8th FROM 8am TO 2pm 
 

ALL DONATIONS SHOULD BE SECURELY BOXED OR 
BAGGED AND BROUGHT TO THE TRAILER PARKED IN 
FRONT OF THE AINSLIE STREET ENTRANCE TO BOR-

OWCZYK HALL. SOMEONE WILL BE THERE TO  
ASSIST YOU. 

FACILITATED BY THE HOLY NAME SOCIETY AND 
THE WOMAN’S CLUB 

 

Zbiórka używanych rzeczy dla Stowarzyszenia  
Misyjnego Sw. Wincentego   

będzie zorganizowana w sobotę 7 października od godz. 2pm 
do 6pm oraz w niedzielę 8 października od 8am do 2pm. 

Wszelkie donacje powinny być zapakowane w pudełka i przy-
niesione na przyczepę stojącą przed wejściem do Borowczyk 

Hall. Będą osoby pomagające w załadowaniu paczek.   

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 
Sunday, October 1 Borowczyk Hall    

8am – 1:30pm 
 

*** INCLUDES COFFEE, MILK,  
& ORANGE JUICE *** 

Additional Sausage – 2 for $1.00. 
Tickets Sold at the Door 

Sponsored by the Holy Name Society & St. Con-
stance School Board 
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ON THANKFULNESS, AND WORKING  
IN THE VINEYARD.  

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

So my wife and I had breakfast al fresco last 
Saturday morning at the Lucky Grill Restaurant 
on Talcott on Chicago’s northwest side. I had 
actually intended to go to work that day to ad-
dress the continuous back-load, but Gail had the 
day off, and the weather was one of those per-
fect, late-summer days that called out, “Hey! 
Fall is coming. I won’t be around much longer…” Neither of us 
hesitated. On the way, we sent a quick text to a neighborhood 
friend to see if she had any spur-of-the-moment interest in 
joining us. As good fortune plays sometimes, she was heading 
out soon to see her nephew play soccer at a field not far from 
the restaurant, so she met us there for a bite and a few linger-
ing cups of coffee. It was wonderful. And not long before we 
said goodbye, she said something that resonated with me 
then, and still resonates with me now: “I’m so thankful to be 
alive…” 

 Exactly! Gail and I said that we often think the same thing, 
and I’ve actually been thinking about it more than less lately in 
light of Harvey, Irma, Equifax, the anniversary of 9-11… In a 
recent piece, Chicago Tribune columnist Mary Schmich pon-
ders the proper response to living in a world of trouble, albeit 
trouble that is not directly at your doorstep. “A sigh of relief,” 
she asks, “or a pang of guilt?” I suggest a third option (and one 
that Schmich points to in the end): gratitude. I of course pray 
for the comfort and peace of victims everywhere. Victims of 
the storms. Of violence in the neighborhood. Of violence 
around the globe. And at the same time, I am overwhelmingly 
grateful for the good things in the world, and especially in my 
own little corner of it. I’m thankful for step and breath, for 
work and health, for family and friends. And for a crazy-
generous God.       

This generosity is highlighted in today’s Gospel. Here, a land-
owner hires laborers for his vineyard at dawn, agreeing to pay 
them the usual daily wage. He hires more at mid-morning, 
saying he’ll give them what’s just. He does likewise at noon, 
mid-afternoon, and late-afternoon. Come evening, he tells his 
foreman to gather the workers to give them their pay, 
“beginning with the last and ending with the first.” Those who 
started late-afternoon receive the usual daily wage, so the 
group that started at dawn figure they’ll receive more. They 
get the same, however, and when they complain, the land 
owner responds, “I am not cheating you. Did you not agree 
with me for the usual daily wage?...Are you envious because I 
am generous?” This is one of Christ’s the-kingdom-of-heaven-is
-like parables, so salvation, I think, is the lesson. More specifi-
cally, I think, the lesson is this: we can’t work/labor/earn our 
way into heaven. All we can do is embrace the Jesus message, 
and let a generous God take it from there. “I’m so thankful to 
be alive.” Yeah. Me, too. And something even more amazing 
awaits. Until then--as always--I’ll see you all in the vineyard.    

To Teach Who Christ Is 
We thank everyone who put effort towards our suc-
cessful parish campaign "To Teach Who Christ Is." 

We remind everyone as well that the time has come 
to fulfill our obligations and send our declared con-
tributions to the address printed on the contribu-

tion forms.  
Our actual collections through August 15, 2017 are 
$328,645. Please remember that our pledges are 

$1,020,600.   
 
 

 

“Uczyć, Kim jest Chrystus"  
Dziękujemy wszystkim, którzy dążą aby nasza kam-

pania parafialna “Uczyć, Kim jest Chrystus" była 
sukcesem. Przypominamy wszystkim, że nadszedł 

czas, aby wypełnić zobowiązania i przesłać je na po-
niższy adres wydrukowany również na formularzu 

składkowym. 
Do 15 sierpnia 2017 nasza parafia złożyła $328,645. 

Pamiętajmy, że nasze zobowiązania wyniosły  
$1 020, 600. 

(Archdiocese of Chicago, Gift Processing , 
PO BOX 7256, Kensington Ct  

06039-9902)  

“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. 

https://host25.webserveralpha.com:2096/cpsess5242746466/3rdparty/squirrelmail/src/compose.php?send_to=john%40jrwrites.com
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BLESSING OF ANIMALS 
AT ST. CONSTANCE 
 
On the occasion of St. Francis Feast Day there will be blessing 
of animals on Wednesday, October 4th, 1:45pm at our parking 
lot... weather permitting. We look forward to seeing you there. 
 

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO ZWIERZĄT 
Z okazji wspomnienia świętego Franciszka będziemy błogosła-
wić zwierzęta. Zapraszamy wszystkich na to wydarzenie w śro-
dę, 4 października o godz. 1:45 po południu – spotykamy się na 
parkingu. 
Zwyczaj błogosławienia zwierząt jest ściśle związany ze wspo-
mnieniem św. Franciszka z Asyżu (przypadającym na 4 października), który szczególnie uko-
chał wszystkie stworzenia i nazywał je naszymi mniejszymi braćmi. Kierując się postawą św. 
Franciszka nauczmy się szanować każde stworzenie Boże. Ten szacunek wobec zwierząt czę-
sto uczy nas szacunku i wrażliwości na drugiego człowieka, a poniewieranie stworzeniami 
Bożymi jest urąganiem samemu Bogu, Stwórcy – o czym tak często się zapomina. 
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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 Parafialna 
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 nabycia 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 uro-
czyście i na stałe wpro-
wadzone do kościoła św 
Konstancji w sobotę 21-
go  i  w niedzielę 22-go 
października, podczas 
wszystkich niedzielnych 
Mszy świętych. Wszy-
scy otrzymają błogosła-
wieństwo relikwiami. 
Szczególnie zapraszamy 
małżeństwa oczekujące 
potomstwa i małżeń-
stwa, które z rożnych 
powodów nie mogą 
doczekać się potom-
stwa.  

Relics of St. Joanna Beretta Molla at 
St. Constance 

Gianna Beretta was born in Magenta (Milan) October 4, 
1922. Already as a youth she willingly accepted the gift of faith 
and the clearly Christian education that she received from her 
excellent parents. As a result, she experienced life as a marvel-
ous gift from God, had a strong faith in Providence and was 
convinced of the necessity and effectiveness of prayer. 

She diligently dedicated herself to studies during the years of 
her secondary and university education, while, at the same 
time, applying her faith through generous apostolic service 
among the youth of Catholic Action and charitable work among 
the elderly and needy as a member of the St. Vincent de Paul 
Society. After earning degrees in Medicine and Surgery from 
the University of Pavia in 1949, she opened a medical clinic in 
Mesero (near Magenta) in 1950. She specialized in Pediatrics at 
the University of Milan in 1952 and there after gave special 
attention to mothers, babies, the elderly and poor. 

While working in the field of medicine-which she considered 
a “mission” and practiced as such-she increased her generous 
service to Catholic Action, especially among the “very young” 
and, at the same time, expressed her joie de vivre and love of 
creation through skiing and mountaineering. Through her pray-
ers and those of others, she reflected upon her vocation, which 
she also considered a gift from God. Having chosen the voca-
tion of marriage, she embraced it with complete enthusiasm and 
wholly dedicated herself “to forming a truly Christian family”. 

She became engaged to Pietro Molla and was radiant with joy 
and happiness during the time of their engagement, for which 
she thanked and praised the Lord. They were married on Sep-
tember 24, 1955, in the Basilica of St. Martin in Magenta, and 
she became a happy wife. In November 1956, to her great joy, 
she became the mother of Pierluigi, in December 1957 of Mari-
olina; in July 1959, of Laura. With simplicity and equilibrium 
she harmonized the demands of mother, wife, doctor and her 
passion for life. 

In September 1961 towards the end of the second month of 
pregnancy, she was touched by suffering and the mystery of 
pain; she had developed a fibroma in her uterus. Before the 
required surgical operation, and conscious of the risk that her 
continued pregnancy brought, she pleaded with the surgeon to 
save the life of the child she was carrying, and entrusted herself 
to prayer and Providence. The life was saved, for which she 
thanked the Lord. She spent the seven months remaining until 
the birth of the child in incomparable strength of spirit and un-
relenting dedication to her tasks as mother and doctor. She wor-
ried that the baby in her womb might be born in pain, and she 
asked God to prevent that. 

A few days before the child was due, although trusting as 
always in Providence, she was ready to give her life in order to 
save that of her child: “If you must decide between me and the 
child, do not hesitate: choose the child - I insist on it. Save 
him”. On the morning of April 21, 1962, Gianna Emanuela was 
born. Despite all efforts and treatments to save both of them, on 
the morning of April 28, amid unspeakable pain and after re-
peated exclamations of “Jesus, I love you. Jesus, I love you»”, 
the mother died. She was 39 years old. Her funeral was an oc-
casion of profound grief, faith and prayer. The Servant of God 
lies in the cemetery of Mesero (4 km from Magenta). 

 
Relics of St. Joanna Beretta Molla will be solemnly and per-

manently introduced to the Church of St. Constance on Satur-
day 21st and on Sunday, October 22, during all Sunday Mass-
es. Everyone will receive the Relics’ blessing. We especially 
welcome couples waiting for children and couples, who for 
various reasons can not have children. 

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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CATECHETICAL SUNDAY AT ST. CONSTANCE PARISH 
NIEDZIELA KATECHETYCZNA 

 

On Sunday, September 
17 at the 10:30 am lit-
urgy, we celebrated 
Catechetical Sunday. 
All teachers from St. 
Constance School and 
Catechists from St. 
Constance REP re-
ceived a special bless-
ing for the new cate-
chetical year 2017-
2018. We wish all of 
them many God’s 
blessings and gifts of 
the Holy Spirit. 
 

 

 

W niedzielę, 17 wrze-
śnia podczas Mszy 
św. o godzinie 1:30 
pm Katecheci z Pro-
gramu Religijnego w 
języku polskim otrzy-
mali uroczyste błogo-
sławieństwo na kolej-
ny rok katechetyczny 
2017-2018. Życzymy 
wszystkim kateche-
tom Bożego błogosła-
wieństwa i darów Du-
cha Świętego. Szczęść 
Boże. 
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Spotkanie z red. Leszkiem 
Szymowskim  
Niedziela, 1 października, godz. 8.00 
wieczorem (po Mszy św. o godz. 
7.00 pm), w Sali Borowczyka 
- Jeden z najwybitniejszych i najodważniejszych pol-
skich dziennikarzy śledczych. 
- Autor książek i artykułów ujawniających kulisy afer 
politycznych i gospodarczych w Polsce. 
- Autor m.in. książek: „Zamach w Smoleńsku”, 
„Agenci SB kontra Jan Paweł II”, „Operacja Smo-
leńsk”, Zabić komendanta. Kulisy zabójstwa generała 
Marka Papały”, „Seryjny samobójca”, „Zakazane 
śledztwo. Jak torpedowano dochodzenie do prawdy 
o zamachu na Jana Pawła II”, „Księżobójcy. Anato-
mia zbrodni”. 

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 

 
 

First & Last Name   /  Imię i Nazwisko 

 
Phone  /  Telefon 

 
 

Address  /  Adres 
 
 
 
 

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

Orkiestra Dęta Św. Konstancji 
 
Orkiestra po-
wstała w 2004 
r. z inicjatywy 
Pana Mieczy-
sława Kmiecik i 
ks. Tadeusza 
Dzieszko aby 
uświetnić reli-
gijne uroczysto-
ści parafialne. 
Członkowie orkiestry uczestniczą w niedzielnej 
Mszy Św. o godz. 9 rano, a po niej spotykają się w 
konwencie i ćwiczą grę na instrumentach. Orkiestra 
jest często zapraszana przez innych proboszczów 
oraz jest wspaniałą wizytówka naszej parafii na 
takich uroczystościach jak Parada 3-go Maja w Chi-
cago. Dyrygentem Orkiestry w parafii Św. Konstan-
cji jest Pan Zdzisław Kłosowski. 
Jeśli ktoś chce grać w Orkiestrze Dętej św. Konstan-
cji prosimy o telefon: (773) 372-9641 



 

14 Twenty  Fifth  Sunday / Dwudziesta piąta niedziela

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. 

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 
słynny egzorcysta  
Ks. Piotr Glas i wygłosi 
również konferencję.  
 
Msza Św. będzie 3 października we wtorek o godz. 7 
wieczorem a po niej będzie konferencja na temat: 
Zniewolenia; Niewidzialna walka duchowa o zba-
wienie człowieka. 

PAŹDZIERNIK MIESIĄCEM  
RÓŻAŃCA ŚWIĘTEGO  

 

Przez cały miesiąc paź-
dziernik serdecznie zapra-
szamy do naszego kościo-

ła na Nabożeństwa Ró-
żańcowe 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 rodzi-

ców na nabożeństwo ró-
żańcowe w miesiącu paź-

dzierniku w każdy wto-

rek i czwartek o godzinie 7:00 wieczorem w naszym 
kościele. Pierwsze nabożeństwo dla dzieci w czwar-

tek, 5 października.  

Szczepienia w parafii Św. Konstancji 
 
Dr. Bronisław Orawiec w niedzielę 29 paź-
dziernika będzie prowadził szczepienia przeciw 
grypie od godz .10 rano do 1 po południu w 
Sali ks. Borowczyka.  
Wcześniejsza rejestracja będzie możliwa już od  
godz. 9: 45. rano 

PIERWSZA 
KOMUNIA 
ŚWIĘTA  
 
Spotkanie z rodzicami 
dzieci przygotowujących 
się do Pierwszej Komu-
nii Świętej odbędzie się 
w środę, 27 września o 

godzinie 7:00 wieczorem w Sali parafialnej 
Ks. Borowczyka. Obecność na spotkaniu 
wszystkich rodziców jest obowiązkowa.  

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.  
 

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 
 

Spotkania Biblijne dla dorosłych 
 

Uwaga, od trzeciej niedzieli, 15 października spotkania 
będą odbywały się w bibliotece szkolnej o godz. 10:15 
rano! 
 
Grupa dla dorosłych spotyka się w 
pierwszą  i trzecią niedzielę miesiąca. 
Spotkania prowadzi 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 J. Heyd A. Drozd                           
R. LoCascio                      

A. Piwowarski             B. Kopala      Z. Grodecki 
N. Guagliardo              D. Drozd       I. Klatka   

7:30 am Father J. Heyd C.  Schiltz                             
M. Klobukowski                         

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 C. Gordon                        
W. Gordon                         

K. Socke                          H. Nowak           P.Nowak      
G. Peczkis                       P. Guillemette    M. Guillemette 

12:00pm Father P. Barwikowski L. Antonik                                 
A. Parisi                              

R. Tagamolila                J. Baloun 
C. Manno                 

1:30pm 
Polish 

Father T. Dzieszko K. Oleksy 
D. Archacki 

Siostry Misjonarki         J . Wiechnik 
P. Wiszowaty                 K. Oleksy 

7:00pm 
Polish 

Father P. Barwikowski M. Domożych 
R. Harmata 

Siostry Misjonarki         R. Radulski             
M. Kaźmierczak             Z. Domożych           

 LITURGY MINISTERS FOR  September  30/ October 1   


