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Jesus said to the chief priests and the elders of the people: "Hear another parable. 
There was a landowner who planted a vineyard, put a hedge around it, dug a wine 
press in it, and built a tower. Then he leased it to tenants and went on a journey. 

When vintage time drew near, he sent his servants to the tenants to obtain his pro-
duce. But the tenants seized the servants and one they beat, another they killed, and a 

third they stoned. Again he sent other servants, more numerous than the first ones, 
but they treated them in the same way. Finally, he sent his son to them, thinking, 

'They will respect my son.' But when the tenants saw the son, they said to one another, 'This is the heir. Come, let us 
kill him and acquire his inheritance.' They seized him, threw him out of the vineyard, and killed him.  What will the 
owner of the vineyard do to those tenants when he comes?" They answered him, "He will put those wretched men 

to a wretched death and lease his vineyard to other tenants who will give him the produce at the proper times."  
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Monday, October 9 Saint Denis, Bishop, and Companions,  
      Martyrs; Saint John Leonardi, Priest, 
      Columbus Day 
8:00am Eng   Sr. Maksymiliana Kamińska Birthday 
8:30am Pol  + Wojciech Kenar 
7:00pm Pol   Różaniec 
7:30pm Pol   Intencje Specjalne 
 
Tuesday, October 10  
 8:00am Eng  + Max Korcz 
12:45pm Eng   School Rosary 
  7:00pm Pol   Różaniec 
  7:30pm Pol   Intencje Specjalne 
 
 Wednesday, October 11  St. John XXIII, Pope 
 8:00am Eng  + Patrick & Delia Gilligan  
 8:30am Pol  + Władysława I Janina Ledwoń 
 7:00pm Pol   Różaniec 
 7:30pm Pol   Intencje Specjalne 
  
Thursday, October 12  
  8:00am Eng  + Virginia Tagamolila 
  8:30am Pol  + Marian Kocyłowski 
  7:00pm Pol   Różaniec 
  7:30pm Pol   Intencje Specjalne 
  
Friday, October 13   
  8:00am Eng  + Virginia Tagamolila. 
  8:30am Pol  + Dariusz Wołuszko 
  7:00pm Pol   Różaniec 
  7:30pm Pol   Intencje Specjalne 
    
Saturday, October 14  Saint Callistus I, Pope and Martyr 
  8:00am Eng  + Virginia Tagamolila 
  8:30am Pol   Parishioners 
  4:30pm Eng  + Fred Gryzwa 
     + Sophie Setlik 
     + John Dini 
     + Dcn. Ted Lisowski 
     + Charlotte Stasulas 
     + Virginia Tagamolila 
 7:00pm Pol   Różaniec 
 7:30pm Pol   Intencje Specjalne 
   
Sunday, October 15 Twenty-Eighth Sunday in Ordinary Time 
  7:30am Eng  + Leonard & Irene Duszyński 
  9:00am Pol  + Teresa Zając 
     + Emilia Prawica 
     + Janina Maśnica 
     + Teresa Maśnica 
     + Jan Niewiarowski 
     + Helena i Hipolit Adamski 
     + Edward Kosman 
     + Stanisław Purchla 
     + Zofia Bryła 
     + Józef Kogut 
     + Stanisława Stańczyk 
     + Roman Podgórski 
     + Piotr Potok 
     + Wiesław Kania 
     + Józef Ochał 
     + Jan Kula 
     + Maria Trojniak 
     + Janina Krengiel 
     + Andrzej Krengiel 

      + Wacława Cichoń - Milewska 
      + Rozalia i Władysław Burzec 
      + Stefania Baca 
      + Jan Podsada 
       Edwarda, Zbigniew, Feliks Gapiński 
      + Marianna Gapińska 2-ga rocz. śmierci 
      + Stanisław Przygocki 16 rocz. śmierci 
      + Edward Radoń 
       Anna Mazur o zdrowie 
      + Piotr Soja 
      + Teofil Soja 
       Wiesław Soja 
       Alexander Jasion 2-gie urodziny 
       Rachel Jasion z okazji urodzin 
10:30am Eng   + Agnes Kogut 
12:00pm Eng   + Roy Manno 
  1:30pm Pol   + Leopold Majka 
`      + Stanisław i Eleonora Marciniak 
      + Stanisław i Franciszka Tabaka 
      +  Mary Barcik 
      + Józef i Rozalia Gradzki 
      + Jan Kazibut 
      + Czesława Boroń – 10-ta rocznica 
      + Jadwiga Milewska 
      + Rozalia Grądzki 
      + Jadwiga, Henryk Milewski 
       Gabriel Mordarski w dniu chrztu św. 
       O zdrowie i błogosławieństwo Boże 
        dla Rodzin Kręzel i Mordarski 
      + Bronisława i Władysław Fela 
   6:00pm Pol    Różaniec 
   7:00pm Pol    Parafianie 
      + Rozalia i Józef Grądzki 
       Ks. Paweł Barwikowski  
 

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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October Rosary recited daily at 7:30 am in English 
 
Monday, October 9 – Columbus Day 
No School 
Young at Heart Meeting 
Woman’s Club Board Meeting 
Youth Sports - Vollyball 
 
Tuesday, October 10 
8:30am-7:00pm Eucharistic Adoration 
2:30pm – Chaplet of Divine Mercy 
3:00pm – Koronka do Bożego Miłosierdzia 
 
Wednesday, October 11 
8:15pm Youth Sports – Table Tennis 
Polish Confirmation Parents Meeting 
 
Thursday, October 12 
Parish Dinner Dance Committee Meeting 
 
Friday, October 13 
Kolbe School Dance Group “Vera” 
 
Saturday, October 14 
Second Collection – Adopt a Student 
 
Sunday, October 15 
10:30am Family Mass and reception  
Second Collection – Adopt a Student 

Weekend Collection —  October 1, 2017 
Kolekta niedzielna —  1 Października, 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 
Cindy Michelini 
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 
Frances M. Drucker 

School Lottery 
Week  8 - October 15 - Eliza Dzierwa - #190 

TOTAL:  $   9,741.50 
Parish Maintenance & Energy   $                            89.00 
Seminaries        $             183.00 
Convent Maintenance     $                          392.00 
Building Fund (Convent)    $             600.00 
PDD raffle tickets      $           2,745.00 
PDD Dinner tickets      $        420.00 
Tree of Life        $        400.00 
Adopt A Student      $                82.00 

  4:30pm  —  $       1,817.50  
  7:30am  —  $           549.00   
  9:00am  —  $        2,632.50   
10:30am  —  $        1,283.00 

12:00pm —  $             684.75 
1:30pm   —  $          1,408.00 
7:00pm   —  $           1,310.00 
Children: — $                58.00 

Dear Parishioners: Please add your Envelope # 
when using envelopes from the church pews. This 
will ensure that all your offerings are credited to 

your name. Thank you for your generosity! 
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Drodzy Parafianie i Przyjaciele. 
   
 Na ciężką próbę wystawiona jest nasza cierpli-
wość w przypadku ludzi, na których nie możemy 
polegać, którzy niejeden raz nas rozczarowali. Zasta-
nówmy się, jak zareagowalibyśmy w sytuacji opisa-
nej w dzisiejszej Ewangelii (Mt. 21:33-43). Czy wyka-
zalibyśmy aż tyle cierpliwości, co gospodarz winnicy? 
Czy bylibyśmy gotowi na taką ofiarę?            
 My, często nie licząc się ze sprawiedliwością, 

działamy z wyrachowaniem. Bóg zaś działa z miłości, zawsze 
sprawiedliwie. Każdemu daje szansę. I to właśnie jest źródłem 
ogromnej nadziei dla wszystkich, którzy dopiero późno zwraca-
ją się do Boga. Mamy w sobie zalążki szlachetnych krzewów, 
mogących wydać dobre i soczyste owoce, wszakże pod kilkoma 
warunkami: „Czyńcie to, czego się nauczyliście, co przejęliście, 
co usłyszeliście i co zobaczyliście u mnie, a Bóg pokoju będzie z 
wami.” (Flp. 4,9), mówi nam święty Paweł. Co w praktyce to 
oznacza? Zaangażowanie w modlitwę, w rozwój życia ducho-
wego. Jeśli podejmiemy ten wysiłek, to nie będziemy chwasta-
mi, ale szlachetnymi krzewami, które wydają owoce miłe Panu. 
 Przyjmując chrzest, krocząc ścieżką wiary, pogłębiając wia-
rę, dojrzewamy do tego, byśmy sami mogli stawać się zdrowy-
mi owocami wiary. Wybrani przez Boga jesteśmy Jego 
„owocami z ogrodu” wypielęgnowanego i zadbanego. Ale Bóg 
jest dobrym ogrodnikiem, chce, by Jego plony były duże, dlate-
go – wybierając ziemię pod winny ogród – prowadzi swój lud 
wybrany do ziemi obiecanej tak długo, aż kąkole i chwasty od-
padną, a zostaną same szlachetne krzewy. „Otóż winnicą Pana 
Zastępów jest dom Izraela, a ludzie z Judy szczepem Jego wy-
branym.” (Iz. 5,7) 
 Rozważmy, co dzisiejsza Ewangelia oznacza dla nas? Pan 
Bóg założył na ziemi szczególną winnicę. Jest nią wspólnota 
wierzących, Kościół Święty wzniesiony przez Syna Bożego Jezu-
sa Chrystusa. Naszą misją jest troszczenie się o tę winnicę, o 
Kościół. Ona jest dla nas nie tylko miejscem naszego gromadze-
nia się i spotkań modlitewnych. Jest również miejscem naszej 
odpowiedzialności za każdego członka wspólnoty. Wszyscy 
ponosimy za siebie nawzajem odpowiedzialność, bo „Bóg po-
wierzył człowieka człowiekowi”. Tak jak do każdej pracy, tak i 
do pracy we wspólnocie wierzących, w Winnicy Pańskiej, musi-
my się świadomie przygotować. Musimy, może nawet z tru-
dem, odkryć, gdzie możemy się przydać z naszymi umiejętno-
ściami i zdolnościami w tym otoczeniu, w którym właśnie jeste-
śmy, w którym postawił nas Pan. Wszyscy jesteśmy zarządcami 
Jego dóbr, które zostały nam powierzone i którymi mamy się 
dzielić. Czyńmy więc dobro tak długo, jak długo Pan daje na to 
czas! W przypowieści syna gospodarza pochwycono, zabito i 
wyrzucono z winnicy. To Syn Boży został tak właśnie pochwy-
cony, wyrzucony z winnicy i zabity, ukrzyżowany „poza” mura-
mi Jerozolimy. I tak wypełniło się Słowo Boże. Jednakże wła-
śnie kamień, który odrzucili budujący, stał się głowicą węgła 
(Mt. 21, 42). 
 Wszystkich zapraszam na spotkanie organizacyjne naszej 
dorocznej zabawy parafialnej pod przewodnictwem Johna Rey-
nolds i Teresy Milewski. Spotkanie będzie miało miejsce w ten 
czwartek 12-go października, o godz. 7:00-ej wieczorem w Sali 
ks. Borowczyka. 
  Szczęść Boże! 

Dear Parishioners and Friends. 
     
 Our patience is heavily tested when we meet 
people we cannot rely on, or those who have disap-
pointed us many times. Let us reflect on how we 
would react in the situation described in today's 
Gospel (Matthew 21: 33-43). Could we show as 
much patience as the vineyard owner? Could we be 
ready for such a sacrifice?  
   We often come to selfish conclusions, and for-
get about justice. God works out of love, He is always right-
eous. He gives a chance to everyone. This is a source of great 
hope for all those who came back to God after times of wan-
dering. In our hearts we have the “seeds” of good vines that 
can produce good and juicy fruits, under certain conditions 
however. Saint Paul tells us to: "Keep on doing what you have 
learned and received and heard and seen in me. Then the God 
of peace will be with you." (Phil 4:9) What does this mean in 
practice?  It means we must develop a strong spiritual exist-
ence and improve our prayer life. If we make this effort, we 
will not be like weeds, but good vines that produce pleasing 
fruit for the Lord. 
 By accepting baptism, by walking the path of faith and 
deepening it, we mature and become the healthy fruits of 
faith. We are God's chosen ones, "fruits from His garden", well
-tended and nourished. God is a good gardener, He wants high
-yielding crops, therefore He chooses the land for His vine-
yard, He leads people to the Promised Land until the weeds 
dry up, and only noble vines are left. "The vineyard of the 
LORD of hosts is the house of Israel, the people of Judah, His 
cherished plant” (Isa 5: 7) 
 Consider what today's Gospel means for us. God created a 
special vineyard on earth. It is a community of believers, the 
Holy Church founded by the Son of God, Jesus Christ. Our mis-
sion is to care for this vineyard, for the Church. She is not only 
our place for gathering and prayer. It is also a place of respon-
sibility for each member of the community. We all bear re-
sponsibility for each other because "God entrusted man to 
man." As in every work, so also in the community of believers, 
or in the Lord's vineyard, we must consciously prepare our-
selves. We must realize, perhaps with difficulty, where we can 
be useful with our skill sets and abilities, where the Lord has 
placed us. We are all users of His goods that he has entrusted 
to us, which we are to share. Let's share the goodness as long 
as the Lord gives us time! In the parable, the son of the vine-
yard owner was captured, killed and thrown out. Similarly, the 
Son of God was captured, thrown out of the vineyard and 
killed, crucified past the walls of Jerusalem. The Word of God 
was fulfilled. However, “The stone that the builders rejected 
has become the cornerstone”. (Mt 21:42). 
 I invite you all to the organizational meeting of our 
“Annual Parish Dinner Dance” under the leadership of John 
Reynolds and Teresa Milewski. The meeting will take place on 
Thursday, October 12th, 7pm, at Borowczyk Hall.  
 God Bless! 
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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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“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, Minis-
ters of Care, Resurrection Servers… The presentation will be 
in the English language but Ministers from the Polish com-
munity are invited. Mark your calendars for this opportunity 
to enrich your spirituality and enjoy fellowship! 
 

„Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni jesteście…” 
Zapraszamy lektorów, nadzwyczajnych szafarzy Eucharystii, marszałków  

i wszystkich, którzy  posługują w naszej parafii na wieczór refleksji,  
który poprowadzi ks. Paweł Barwikowski.   

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

Important Meeting! 
Our next Dinner Dance Meeting will be on 
Thursday, October 12, at 7pm in Borowczyk 
Hall.  

Ważne Spotkanie 
Nasze następne spotkanie przed Zabawą Pa-
rafialną będzie we czwartek, 12 października 
o godz. 7 wieczorem w Sali ks. Borowczyka. 
Zapraszamy! 
 

Early Bird raffle drawing  
will be this Sunday, 
October 8 at 3pm in  
Borowczyk Hall! 

 
Wcześniejsze 
Losowanie  
Zwiastuna loterii bę-
dzie dzisiaj 8 października o godz. 3 po południu  
w Sali ks. Borowczyka 

WE WELCOME YOU TO JOIN IN ON 
OUR ROSARY DEVOTIONS AND  

MASSES THROUGHOUT THE MONTH 
OF OCTOBER.   
 

Monday through Saturday at 

7:30am in English.  Every 

Tuesday in October we will 

recite the Rosary in English at 

12:45pm with our school stu-

dents.  Monday through Sat-

urday at 7:00pm in Polish 

with Mass following immediately after.  

Every Sunday we 

will pray the Rosary 

in Polish language 

at 6:00pm. 

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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ON FREE COFFEE (NOT), AND DOING WHAT 
WE SAY 

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

I didn’t know last Friday was National Coffee 
Day until a little before 6:00 AM when I hit the 
Dunkin’ Donuts on Higgins in Elk Grove Village--
my usual Friday morning haunt--to order the 
usual (small coffee, cream & sugar). I treat my-
self every Friday morning with coffee-shop 
coffee to celebrate the last official day of the 
work week. The Friday Cup. I love it! But when I pulled into the 
DD parking lot, I saw a sign inviting me to “Share the Coffee 
Love” on National Coffee Day. “Free Medium Hot Coffee,” the 
sign said, “when you buy a medium or larger hot coffee.” 
Sweet. I figured I’d bump up to a medium and give the free 
cup to a coworker. Bring on the day!    

But when I told the worker behind the counter I wanted a 
medium coffee to get the BOGO offer, she said that to get the 
free medium, I had to buy a large or extra-large. Remembering 
that the when-you-buy-a-medium-or-larger-hot-coffee was in 
small print on the signage, I figured I’d just read it wrong and 
ordered a small after all. As she prepared it, though, I saw the 
deal come up on the message board behind her. It corroborat-
ed the sign outside (free medium with purchase of medium or 
larger coffee) but by this time, the worker was handing me the 
small cup. “Uh…it’s on your sign up there,” I told her, pointing 
to it. She remained firm, adding something about a cash regis-
ter glitch. Huh? 

I was bothered by the whole thing but was working my way 
through it well enough until I got to work and fired up my com-
puter, and then I actually laughed out loud at the irony of it all. 
Since I’m a long-time DD Perks member, I get emails from Cor-
porate with news of specials all the time, and what do you 
suppose they sent me on Thursday night? Yeah. “Hey, John. 
Let’s celebrate National Coffee Day tomorrow” was in the sub-
ject line of the email that came through at 11:06 PM on NCD 
Eve. And per the attachment they sent along, “Get excited, 
coffee lovers. Tomorrow is National Coffee Day! Celebrate at 
Dunkin’ with a FREE Medium Hot Coffee when you buy a Medi-
um or Larger Hot Coffee!” I’m thinking the entire country got 
the deal. Except me, I mean…  

And yet as I consider today’s readings, I realize that in terms 
of my discipleship, I’ve been known--just like Dunkin’ Donuts, 
in this instance--to say one thing, but to deliver something 
less. Isaiah speaks of a vineyard (Israel) that a land-owner 
(God) cultivates and cares for, only to find that it yields wild 
grapes (“he looked for judgment, but see, bloodshed! For jus-
tice, but hark, the outcry!”). Jesus uses the image of a vineyard 
to condemn the religious elite who cling to their doctrines but 
refuse to honor the prophets and even God’s own son. For us, 
it’s easy to claim discipleship; it’s much tougher to actually live 
it. Or as something I read once holds, “The refusal to integrate 
intellect and behavior is faith's biggest problem.” It’s probably 
a good idea for all of us to ponder this, and then, whether it’s 
free or not, to wake up and smell the coffee.  

Young - At - Heart 

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 September 15, 2017 
are $339,948. 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 września 2017 nasza parafia złożyła 

$339,948. Pamiętajmy, że nasze zobowiązania wy-
niosły $1 020, 600. 

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

We will meet tomorrow, Monday, October 9th. Doors 
open at 11:00am. Luncheon served about 12:15 or so! 

Lets Celebrate! Wear Orange! Please bring all the arti-
cles you save for our school: pennies, pull-tabs, and boy-
tops.  

Did you buy your tickets for the School Dance, on Oc-
tober 21st? How about the Patty Waszek Show, Novem-
ber 16th? White Fence 7am? 

We will also have a speaker from Oak St. Health—
Nancy Valentine. She will have important information for 
us! Plus she promises to make us smile! The school chil-
dren are selling the World Finest Chocolate! Mark your 
Calendar for our 4th Polka Mass, April 21. Thanks to 
Theresa Wihlen for our 4th Polka Mass and to Kathy 
Kenney for our delicious Dessert!  

This is the month of the Holy Rosary. It is also Polish 
American Month and the month of St. Theresa Prayer. 

Sending Birthday greetings to: Helen Tokarski, Eleanor 
Jakubowski, Don Malen, Mary Therese Schaefer, Ber-
nardine Blake, Kathleen Kenney, Frances D’Anna… Su-
per Helpers. Wedding Anniversary greetings for Alex and 
Patricia Gawron, Kevin and Angie Beatvoic! 

If you have any question please call Sharon 847 258-
4428 or Bernie Smith 773 594-0163 

https://host25.webserveralpha.com:2096/cpsess5242746466/3rdparty/squirrelmail/src/compose.php?send_to=john%40jrwrites.com
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You are invited 
to purchase 
from the "Tree 
of Life" a leaf on 
which you can 
place the 
names of your 
loved ones: par-
ents, siblings, 
relatives, 
friends, parish-
ioners, priests, 

nuns, etc. Both the living and the dead can be 
named, so that their memories will last forever. Pro-
ceeds from this project will be used for flowers and 
expenses associated with the maintenance of the 
Church. There are both large and small leaves on 
the "Tree of Life". For the engraving and mounting 
of each small leaf, the 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 neces-
sary transactions. For more information, please call 
our secretary, Dorota Strek at (773) 545 8581 ext. 0.  

 

Place the names of your loved
ones on the “Tree of Life”. 

 
 
 
The Woman’s Club relived the excitement of the start of the school year with its Back to School Night.  Remember peanut butter 
and jelly, bologna and cheese on white bread, twinkies, and juice?  After this reminiscent lunch, members lined up and entered 
the classroom of the new student teacher, Ms. Wachowicz, who lost no time in drilling students on the basics (somewhat altered 
for our unique members).  She made sure that all students received instruction in the core curriculum, but also taught life skills 
aimed at the over 60 generation.  Sister Superior Liz enforced strict school rules and did not hesitate to use the yard stick or send 
discipline problems to stand in the corner.  Father Paul augmented the Baltimore Catechism and gave a lesson on the Old Testa-
ment.  He tolerated no misbehavior and handled the mischievous Jimmy very well.  The girls showed respect, trepidation, and 
made every attempt to answer all Father Paul’s questions.  Students diligently took notes, listened to reports, and learned many 
new facts.   A table of school memorabilia was a delight to peruse.   We also welcomed new transfer students. School was never so 
much fun! 
The parish Clothing Drive, facilitated by the Holy Name Society and the Woman’s Club is Saturday, October 7th, from 2:00 PM until 
6:00 PM  and Sunday, October 8th, from 8:00 AM until 2:00 PM.  Help those in need. 
The outing to the Shrine of Christ’s Passion is Tuesday, October 17, 2017.  Be in the parking lot by 8:45 AM for boarding; the bus 
leaves at 9:00 AM sharp.  Reservations have been made at a restaurant where lunch may be purchased.  If you have any questions, 
call Roberta at 321 444 2278.   
The Parish Dinner Dance is Saturday, October 28, 2017.  The Woman’s Club has a reserved table.  When buying your ticket ask to 
be seated at Table #22. Mark your calendars for Monday, October 23, 2017, for our next meeting—Night at the Races.  More de-
tails will be in future bulletins. 

The Women’s Center  
October, 2017 

The Women’s Center is a pregnancy resource center. Because of the 
care and concern of our staff, volunteers, and benefactors, each 
year over 70% of the women we serve who felt abortion was their 
only option, choose life. We provide practical help, including coun-
seling, clothes, baby furniture, referral services, etc. as needed. 
JOB OPENING: We are in search of a part-time Medical Service Man-
ager to provide limited obstetrical ultrasounds and oversee the 
Medical Services Department. The ideal candidate is a registered 
nurse in the state of Illinois in good standing who exhibits profes-
sionalism, compassion for women in difficult life circumstances and 
a strong commitment to the sanctity of all human life. Certified 
training in limited obstetrical ultrasounds will be provided. Please 
submit a resume to mstrom@GoTWC.org. No phone calls please. 
JOB OPENING: Seeking RDMS certified Sonographers to conduct 
limited OB ultrasounds. Multiple shifts are available in our Cicero 
Avenue (north side) office and Evergreen Park office. Please submit 
a resume to mstrom@GoTWC.org. No phone calls please. 
VOLUNTEERS NEEDED! Looking to join a team of fellow pro-lifers to 
help save moms and babies from abortion? 1) We are looking for a 
new volunteer on Monday Wednesday afternoons as a lobby recep-
tionist. 2) We are looking for volunteers to sort donated items and 
assist clients in our Family Resource Room. 3) We are always looking 
for bi-lingual volunteers who are conversational in Spanish to help in 
special areas. 4) We are seeking male volunteers to assist with trans-
porting baby furniture donations. For more info on these volunteer 
roles, call us at 773-794-4771. 
SEEKING DONATIONS: We are in immediate need of 6 infant car 
seat/carriers, also 5 large car seats for 20 to 40 lb (by law all car 
seats must be less than 7 years old), Also needed are: 6 walkers, 4 
toddler beds, 5 strollers, 3 double strollers, baby carriers, potty chairs, 
baby bottles, baby formula, baby food, (which are still in date), dia-
pers in sizes 5 and 6 only, small maternity clothes, boys 5T and girls 
2T clothing. These items cannot be picked up unless accompanied by 
baby furniture. The families who receive these things are grateful for 
your generosity. For our address, or if a pick-up by a volunteer is 
needed, please call 773-794-1313 

The Woman’s Club  

mailto:mstrom@GoTWC.org
mailto:mstrom@GoTWC.org


 

9 Twenty  Seventh Sunday / Dwudziesta siódma niedziela



 

10 Twenty  Seventh Sunday / Dwudziesta siódma niedziela

HOLY HOUR  
Every 3rd  Saturday of 

the Month: 3:15 - 
4:15pm. Pray for LIFE,  
MARRIAGE, YOUTH  

& FAMILY. 
 

Come & Adore the Real Presence of 
Jesus in the Eucharist 

FAMILY 
MASS 

 We invite all children and 
their parents to celebrate 
our monthly Family Mass 

on Sunday, October 15  at 
10.30 am in the church. This Sunday Candi-
dates for Confirmation will be enrolled in to 
the Confirmation Preparation Program. Fol-
lowing Mass please join us for the reception 

in Borowczyk Hall sponsored by Rosary So-
dality.   

 Kolekta Niedzieli Misyjnej,  

 
odbędzie się w dniach 21-22 paź-
dziernika i jest zorganizowana przez 
Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wia-
ry w imieniu papieża Franciszka, jest 
globalną inicjatywą na rzecz pomo-
cy 1111 misyjnych diecezji z czte-
rech kontynentów. Ofiary złożone 
podczas tej kolekty wspomogą naj-
bardziej potrzebujących oraz misjo-
narzy, którzy głoszą im Ewangelię, 

towarzyszą przez udzielanie sakramentów, zapewnia-
nie opieki pastoralnej, edukacji, podstawowej opieki 

zdrowotnej i bezpiecznych mieszkań.  

The World Mission Sunday 
collection,  

 
will be executed on October 21-
22 by the Society for the Propa-
gation of the Faith on behalf of 
Pope Francis. It is a global effort 
to provide for 1,111 mission dio-
ceses across four different conti-
nents. This weekend's collection 
supports those with the greatest 
needs and the missionaries who evangelize and ac-
company them through the Sacraments  while 
providing pastoral care, education, basic health care, 
and safe housing.   
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Relikwie Św. Joanny Be-
retta Molla w Parafii Św. 
Konstancji 
        
Relikwie św. 
Joanny Beretty 
Molla będą uro-
czyście i na stałe 
wprowadzone do 
kościoła św Kon-
stancji w sobotę 
21-go  i  w nie-
dzielę 22-go paź-
dziernika, pod-
czas wszystkich 
niedzielnych Mszy świętych. Wszyscy 
otrzymają błogosławieństwo relikwiami. 
Szczególnie zapraszamy małżeństwa 
oczekujące potomstwa i małżeństwa, 
które z rożnych powodów nie mogą do-
czekać się potomstwa.  
 

Relics of St. Joanna 
Beretta Molla at St. Con-

stance 
 
Relics of St. Joanna Beretta Molla will 

be solemnly and permanently introduced 
to the Church of St. Constance on Satur-
day, October 21st and on Sunday, Octo-
ber 22, during all Sunday Masses. Every-
one will receive the Relics’ blessing. We 
especially welcome couples waiting for 
children and couples, who for various 
reasons can not have children. 

Let us pray for newly baptized children in our church: Maxi-

milian Borys and his parents: Paweł and Monika; and also 

Leah Nylah Jacobson and her parents: Michael and Eliza.  

Módlmy się za dzieci ochrzczone ostatnio w naszym kościele: 
Maximilian Borys oraz jego rodziców Pawła i Monikę, a także 

za Leah Nylah Jacobson i jej rodziców: Michael’a i Elizę. 

Ministering to the 
Newly Married 

 

Parish ministry to young 
married couples should 
help spouses to nurture 
the positive feelings they 
created during their dating 
years, and to grow in un-
derstanding and appreciation of their 
married lifestyle as a vocation and a 
sacrament. For resources to help in 
your parish's ministry to young married 
couples, visit www.happy-together.net. 
They offer many programs that have 
been reviewed by Marriage and Family 
Ministries. The Virtues - Four Dates for 
Catholic Couples: www.happy-
together.net/the-virtues-four-dates-for-
catholic-couples.  

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
http://www.happy-together.net/
http://www.happy-together.net/the-virtues-four-dates-for-catholic-couples
http://www.happy-together.net/the-virtues-four-dates-for-catholic-couples
http://www.happy-together.net/the-virtues-four-dates-for-catholic-couples
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Różaniec dla dzieci 
Serdecznie zapraszamy wszyst-
kie dzieci i rodziców na nabo-
żeństwo różańcowe w miesiącu 
październiku w każdy wtorek i 

czwartek o godzinie 7:00 wie-
czorem w naszym kościele. Pierwsze nabożeństwo 
dla dzieci w czwartek, 5 października.  

Flu Shots 
Dr. Bronisław Orawiec will give flu shots 
on Sunday, October 29, from 10am to 
1pm in Borowczyk Hall. 
Early registration will be possible from 
9:45am. 

Szczepienia w parafii  
Św. Konstancji 
Dr. Bronisław Orawiec w niedzielę 29 października bę-
dzie 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. 

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! 

St. Constance Table Tennis Club 
Our Club provides a place 
where professional, amateur, 
and recreational players can 
gather in a social and competi-
tive environment and partici-
pate in the sport of table ten-
nis. Everyone is welcome! We 
play every Wednesday at 
8:15pm in the gym. 
For more information call Roman Harmata -  
773 545 8581 x19 
 

Parafialny Klub Tenisa Stołowego 
 
Zapraszamy wszystkich chętnych: zawodników zaawan-
sowanych i początkujących do wspólnej gry w tenisa sto-
łowego. Wszyscy znajdą miejsce dla siebie.  
Nasze spotkania są w każdą środę o godz. 8:15 wieczo-
rem na Sali gimnastycznej. Po więcej informacji proszę 
dzwonić do Romana Harmaty 773 545 8581 x19 

PLEASE PUT THIS DATE ON YOUR  
CALENDAR NOW! 

 
Sunday, January 14, 2018 

2pm – 4pm 
 

COME JOIN US AS WE CHARTER A BUS DOWN-
TOWN TO SUPPORT THE WEAK AND VULNERABLE! 

COME OUT TO SUPPORT WOMEN AND THEIR 
UNBORN CHILD! TOGETHER, LET’S DEFEND  

& CELEBRATE LIFE!  

Nabożeństwo 
Medjugorskie 

 

Serdecznie zapraszamy 
wszystkich chętnych 
dzisiaj w drugą nie-

dzielę miesiąca  
(8 stycznia ) po mszy 
św. o godzinie 7 wie-

czorem. 
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Przesyłam świadectwo mojego męża, za którego modliłam się 
do Miłosierdzia Bożego odmawiając koronkę i prosząc o wsta-

wiennictwo Świętą siostrę Faustynę. Gdy po ludzku sprawa 
była nie do rozwiązania, Bóg uczynił cud.  

  
 
 „Moje spotkanie z Panem miało miejsce w dniu Zesłania 
Ducha Świętego. Zanim to się stało, prowadziłem życie, w któ-
rym nie było miejsca dla Boga. Do kościoła chodziłem bardzo 
rzadko (ślub, chrzest i tym podobne okazje) i to niechętnie, 
natomiast często Go krytykowałem. Nie miałem potrzeby 
obecności Boga w moim życiu. Chciałem być panem samego 
siebie. Ludzie widzieli we mnie człowieka cichego i spokojnego, 
bez nałogów. Czułem się jednak nieakceptowany przez środo-
wisko i ciągle szukałem czegoś, co dałoby mi radość i sens ży-
cia. Zmieniałem przyjaciół, szkoły, zainteresowania, potem 
prace. Mimo to nie mogłem odnaleźć tego, czego szukałam.  
 W miarę upływu lat moje rozgoryczenie rosło. Zacząłem 
sięgać po papierosy, alkohol, narkotyki, kobiety. Żona i dzieci 
przestały mieć dla mnie jakiekolwiek znaczenie. Upadłem mo-
ralnie jeszcze bardziej po wypadku samochodowym, którego 
byłem uczestnikiem, a w którym zginęło dziecko. Nic nie miało 
dla mnie sensu. Myślałem o samobójstwie jako jedynym wyj-
ściu z moich problemów. 
 Byłem bardzo osamotniony i nie wiedziałem, gdzie szukać 
pomocy. Nie wierzyłem nawet w to, że Bóg mógłby mi pomóc, 
chociaż gdzieś w duszy bardzo Go o to prosiłem. Z perspekty-
wy czasu wiem, że od tego momentu Bóg zaczął mnie do siebie 
prowadzić, najpierw przez moją żonę, która szukając pomocy 
trafiła do Maryjnej grupy modlitewnej. 
 Pewnego razu żona poprosiła mnie, abym uczestniczył z nią 
w czuwaniu nocnym w dniu Zesłania Ducha Świętego. Nie mia-
łem pojęcia, jak to będzie wyglądać, ani specjalnej ochoty, aby 
jechać gdzieś po pracy i do tego na noc. Sam nie wiem, dlacze-
go zgodziłem się uczestniczyć w tym spotkaniu. Początkowo 
obserwowałem wszystko z zainteresowaniem, lecz szybko to, 
co się tam działo, zaczęło mnie denerwować (ludzie, gesty, 
piosenki). Nie chciałem ani wstawać, ani śpiewać z innymi. 
Toczyła się we mnie jakaś walka, co odczuwałem jako ból w 
całym ciele. W tym czasie żona modliła się za mnie, co jeszcze 
zwiększało moje rozdrażnienie. Chciałem natychmiast opuścić 
to zgromadzenie i tak też się stało.  
 Ku mojemu zdziwieniu następny dzień nie przypominał 
jednak poprzednich. Obudziłem się w dobrym humorze, 
wszystko mnie cieszyło, było mi dobrze jak nigdy dotąd. Zda-
łem sobie sprawę, że kontakt z Bogiem dał mi ogromną radość, 
spokój, jakiego dotychczas nie odczuwałem. Od tej pory sam 
zacząłem Go szukać poprzez modlitwę i Mszę Świętą. A wtedy 
Jezus postawił na mojej drodze ludzi głębokiej wiary, którzy 
uświadomili mi, że to On jest moim Zbawicielem.  
 Największe jednak przemiany w moim życiu zaczęły nastę-
pować po pojednaniu się z Bogiem. Czułem się jakbym umarł i 
narodził się na nowo. On po prostu dał mi nowe życie, całkowi-
cie uzdrowił mnie z moich nałogów: palenia papierosów, picia 
alkoholu i używania narkotyków. Inne kobiety przestały dla 
mnie istnieć. Najważniejszą stała się rodzina: żona i dzieci. Mo-
je małżeństwo zostało uratowane. Jezus uleczył nasz związek. 
Nie mam już myśli samobójczych. Jezus wyleczył też ranę w 

moim sercu, jaka 
powstała po wy-
padku, w którym 
zginęło dziecko. 
Życie nabrało dla mnie nowego sensu. Przestały mnie fascyno-
wać mało wartościowe filmy, muzyka rockowa i dyskotekowa, 
zwłaszcza głośna. Nie pociąga mnie przesiadywanie w klubach, 
na dyskotekach. Ubrania i pieniądze stały się środkiem, a nie 
celem, jak poprzednio. Jezus uleczył mnie też z ciągłego niena-
sycenia dobrami materialnymi. Umiem się cieszyć tym, co 
mam: przyrodą, po prostu życiem. 
 Teraz każdy dzień ma dla mnie sens i niesie wiele radości. 
Czuję się tak, jakby ktoś pokazał mi nowy świat od innej stro-
ny. Dzięki Jezusowi umiałem wybaczyć sobie i innym. On dał 
mi również wiarę w ludzi, On prowadzi mnie teraz każdego 
dnia. Czuję wyraźnie Jego obecność. Już wiem, że nie jestem 
sam.  
 Wiele osób, widząc jak bardzo Jezus mnie zmienił, zwróci-
ło się ku Niemu. Razem z moją żoną chodzimy na spotkania 
modlitewne i do kościoła. Wiem jednak, że dokoła jest jesz-
cze wielu ludzi, którzy potrzebują Jezusa. Mam nadzieję, że 
moje świadectwo będzie żywym dowodem na to, że On nie 
umarł, że żyje wśród nas i nie ma dla Niego problemu, które-
go rozwiązać by nie mógł.” 

Pan leczy we 
wspólnocie… 

 
 
 
 
 
 
Spotkania Grupy Biblijnej w naszej 
Parafii są w 1 i 3 niedzielę miesiąca 

po Mszy Św. o godzinie 9 rano.  
Najbliższe spotkanie będzie  

15 października w Konwencie!  
Zapraszamy! 



 

15 

 

 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 
 

Najbliższe Spotkanie będzie 15 października 
po Mszy  Św. o godz. 9am w konwencie! 
 
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 

Twenty  Seventh Sunday / Dwudziesta siódma niedziela

PAŹDZIERNIK MIESIĄCEM  
RÓŻAŃCA ŚWIĘTEGO  

 

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

ła na Nabożeństwa  
Różańcowe 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 

FALL FEST 
 

 

 
 
ZARZĄD KLUBU POLONIA  

ZAPRASZA SWOICH CZŁONKÓW NA  
JESIENNY FESTIWAL “FALL FEST”  
W NIEDZIELĘ 15 PAŹDZIERNIKA  
O GODZINIE 3:00 PO POŁUDNIU  

W OGRODACH PRZY PARAFII  
ŚW. KONSTANCJI. 

W PROGRAMIE OGNISKO,  
PIECZENIE KIEŁBASEK, PLACKI 

ZIEMNIACZANE I DOBRA MUZYKA!  
Serdecznie zapraszamy! 

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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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  Seventh Sunday / Dwudziesta siódma niedziela

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

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

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

TIME CELEBRANTS LECTORS AUXILIARY MINISTERS 

4:30pm 
 

Father J. Heyd A. Sanders                                
D. Walton                                  

R. Sendra                        B. Kopala              Z. Grodecki 
I. Klatka                          C. Socke                 N. Guagliardo 

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

B. Zagroba                     C. Zagroba 
N. Hoffmann                 C. Schilltz   

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 Family Mass                                
M. Hadas                                     

P. Pomykalski                P. Guillemette      M. Guillemette   
J. D’Anna                        F. D’Anna               D. Drozd 

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

J. Baloun                        C. Manno     
R. Tagamolila            

1:30pm 
Polish 

Father T. Dzieszko Dzieci 
R. Harmata 

Siostry Misjonarki         J . Wiechnik 
P. Wiszowaty                 K. Oleksy 

7:00pm 
Polish 

Father P. Barwikowski D. Archacki 
D. Strek 

Siostry Misjonarki         R. Radulski             
M. Kaźmierczak             Z. Domożych           

 LITURGY MINISTERS FOR  October 14/15   


