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A leper came to Jesus and kneeling down begged him and said, "If you wish, you 
can make me clean." Moved with pity, he stretched out his hand,  touched him, and 
said to him, "I do will it. Be made clean." The leprosy left him immediately, and he 
was made clean. Then, warning him sternly, He dismissed him at once.  He said to 

him, "See that you tell no one anything, but go, show yourself to the priest and 
offer for your cleansing what Moses prescribed; that will be proof for them." The 
man went away and began to publicize the whole matter. He spread the report 

abroad so that it was impossible for Jesus to enter a town openly. He remained out-
side in deserted places, and people kept coming to him from everywhere. 
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Sixth Sunday in Ordinary Time/Szósta Niedziela Zwykła

Monday, February 12           

  8:00am Eng  + Chester Mallo 

  8:30am Pol  + Marian Kocylowski 

 

Tuesday, February 13  

  8:00am Eng   Nora Tagamolila - Birthday 

  7:15pm Pol   Intencje Specjalne 

 

Wednesday, February 14  ASH WEDNESDAY 

 8:00am Eng   Intencje Specjalne 

 9:30am Pol   Intencje Specjalne 

 6:15pm Eng  + Fr. Martin Borowczyk 

 8:00pm Pol   Intencje Specjalne 

 

Thursday, February 15  

  8:00am Eng  + Hector V. Alvarez – Repose of his soul 

  8:30am Pol  + Helena i Bolesław Wołejko o radość   

      wieczną 

  7:00 pm Pol   Intencje Specjalne 

    

Friday, February 16  

  8:00am Eng  + Krystyna Walas McConville 

  8:30am Pol   Elżbieta Siniakowicz - Urodziny 

  2:15pm Eng   Stations of the Cross (School) 

  6:00pm Eng   Stations of the Cross 

  6:30pm Eng  + Souls in Purgatory in thanksgiving for  

      their help 

  7:30pm Pol   Droga Krzyżowa 

  8:00pm Pol   Intencje Specjalne 

   

Saturday, February 17  The Seven Holy Founders of the Servite 

      Order 

  8:00am Eng  + Souls in Purgatory 

  8:00am Pol  + Józefina Chmiel 

 4:30pm Eng  + Sophie Setlik 

     + Rosemary Schiltz 

 

Sunday, February 18  First Sunday of Lent 

  7:30am Eng  + Souls in Purgatory 

  9:00am Pol    + Józef Ochał 

      + Maria Trojniak 

     + Janina Krengiel 

     + Andrzej Krengiel 

     + Wacława Cichoń – Milewska 

     + Teresa Zając 

     + Janina Maśnica 

     + Teresa Maśnica 

     + Wiesław Kaczor 

     + Zofia Bryła o radość wieczną 

     + Emilia Prawica 

     + Stefania Baca  

     + Jan Niewiarowski 

     + Michał i Stanisław Pomiotło 

      Jola, Justyna i Zygi Pomiotło z Rodziną 

      Kazimierz Trojniak o zdrowie 

     + Andrzej Chodnicki 

     + Władysław Zagrodny 

     + Apolonia Iciński 

     + Roman Podgórski 

10:30am Eng  + Helena i Bolesław Wojcik 

     + Andrzej Wójcik 

12:00pm Eng  + Rosemary Schiltz 

  1:30pm Pol  + Sergijusz Bondarenko 

     + Józef i Łucja Milewski 

     + Wiesław i Izydor Hryniewicki 

      Irena i Józef w rocznicę ślubu 

  6:00pm Pol   Gorzkie Żale 

  7:00pm Pol   Parishioners  

    

     

  

 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 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj1mc_-1_3YAhVG0VMKHTuDB4IQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.pilgrimcenterofhope.org%2Fevent%2Fholy-mass-10%2F&psig=AOvVaw1HOQgZTEO1yxbLDO_hYhZt&ust=1517332980406041
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Monday, February 12 
Woman’s Club Board Meeting 
Young at Heart Meeting 
7:00pm Polish Parent Baptism Meeting-Registration is re-
quired 
 
Tuesday, February 13 
8:30am-7:00pm Eucharistic Adoration 
2:30m-Chaplet of Divine Mercy 
3:00pm – Koronka do Bożego Miłosierdzia 
 
Wednesday, February 14 – ASH WEDNESDAY 
English Masses - 8:00am and 6:15pm 
Polish Masses - 9:30am and 8:00pm 
Glory & Praise Choir Practice 
 
Thursday, February 15 
2:30-3:30pm Church Cleaning 
7:00pm Polish Lenten Mass 
 
Friday, February 16 
Youth Handbell Practice 
Kolbe Dance Group “Vera” 
2:15pm Stations of the Cross 
6:00pm English Stations of the Cross 
6:30pm English Lenten Mass 
7:30pm Polish Stations of the Cross 
8:00pm Polish Lenten Mass 
 
Saturday, February 17 
Second Collection – Adopt a Student 
 
Sunday, February 18 
10:30am Family Mass & Reception hosted by Rosary Sodality 
RCIA Session 
Polonia Club Meeting  
Second Collection – Adopt a Student 

Weekend Collection —  February 4, 2018 
Kolekta niedzielna —  4 lutego 2018  

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 
Mellisa Casey  
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  
Ryan Grybas 
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 
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 - $10,250 

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 
Stanisław Makuch      Ryszard Matula 

Marian Pawlowski       Donald J. Petritis 

School Lottery 

 

Feb 4 - Week 25 - Eva Panczyk - #6 

TOTAL:  $  8,778.28 
First Friday                                           $1,207.00 
First Saturday           $   165.00 

  4:30pm  —  $        1,731.00  
  7:30am  —  $            571.00   
  9:00am  —  $         2,210.00  
10:30am  —  $         1,441.00 

12:00pm —  $              720.00 
1:30pm   —  $           1,266.50 
7:00pm   —  $              768.28 
Children: —  $                70.50 
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Drodzy Parafianie i Przyjaciele, 
 
 Ciężko nam w życiu zapracować na akceptację czy 
to w szkole, czy w środowisku pracy. Ci nie zaakcep-
towani są często przedmiotem drwin, plotek, 
oszczerstw oraz przykrych zajść. Nie zaakceptowani i 
wyśmiewani często żyją w stresie, w depresji a nawet 
popełniają samobójstwa. Zycie człowieka odrzucone-
go przez środowisko staje się istnym piekłem ducho-

wym.   
Dzisiejsze pierwsze czytanie traktuje o chorobie, jaką jest 

trąd. Wszyscy chorzy musieli bezwzględnie przestrzegać przepi-
sów określających, co mają robić. „Trędowaty, który podlega 
tej chorobie, będzie miał rozerwane szaty, włosy w nieładzie, 
brodę zasłoniętą i będzie wołać: "Nieczysty, nieczysty!" (Kpł 
13,45).  

W dzisiejszych czasach coraz częściej mamy do czynienia z 
inną odmianą tej choroby: z trądem społecznym. Jest to choro-
ba bezobjawowa, lecz dotkliwa dla porażonych. Chorzy, tak jak 
w przypadku prawdziwych trędowatych, zostają izolowani od 
reszty, a dodatkowo są traktowani jako zło niechciane, niepo-
trzebne i zbyteczne. Mimo, że mają czasami do przekazania 
wiele dobrych wiadomości, rad czy informacji, to nie widzi się 
ich, nie czyta, depcze się ich godność, a nawet zabija psychicz-
nymi sztyletami. Ci, którzy „chorują”, w większości są ludźmi 
wrażliwymi, bogatymi wewnętrznie, ale dla innych niemodny-
mi, wręcz dewotami, są skazani na niezrozumienie, na wyśmie-
wanie. Izolowani, w dalszym ciągu tworzą, myślą, pracują, pra-
gną być pomocni i potrzebni. I za to właśnie są wyśmiewani. 

Dlatego też słuchając czytań i Ewangelii, oczyma wyobraźni 
rozejrzyjmy się wokół siebie. Czy obok, niedaleko, są tacy, któ-
rzy przez nas lub przez grupę zostali odsunięci jak  trędowa-
ci?  A może nam nie odpowiada to, że są inni? Jako chrześcija-
nie mamy miłować się wzajemnie, a to oznacza znalezienie 
zrozumienia dla tych, których nazywamy odmieńcami.  Święty 
Paweł w swym liście do Koryntian, mówi: „Nie bądźcie zgorsze-
niem ani dla Żydów, ani dla Greków, ani dla Kościoła Boże-
go.” (1 Kor 10,32). Ale my możemy to zawołanie odczytać jako 
wezwanie do akceptacji ludzi, których z różnych powodów od-
rzucamy. 

Chrystus doskonale rozumiał dolegliwości chorobowe, jak 
również znał status odrzuconego, nierozumianego, bowiem 
sam niejednokrotnie tego doświadczał. Ale jako Syn Boży mógł 
pomóc potrzebującym pomocy. Proszącemu o uzdrowienie 
okazał miłosierdzie, wypowiadając trzy słowa: „Chcę, bądź 
oczyszczony!”. (Mk 1,41b).  Nie odsuwajmy od siebie kogoś, 
kto według naszych norm jest troszeczkę inny, okażmy mu, jak 
Chrystus, miłosierdzie, mówiąc – Bracie, chodź z nami, bądź z 
nami, ciesz się i baw razem z nami. Tak postępując będziemy 
prawdziwymi naśladowcami Chrystusa. 

Jezu Chryste, pogłębiaj nieustannie naszą miłość do bliźnich, 
naucz nas dawać ludziom miłość tak, jak Ty dajesz swą Miłość 
każdemu z nas.  

Szczęść Boże! 

Dear Parishioners and Friends, 
 
Sometimes in life, it's hard for us to be accepted 

by others whether at school or in the workplace. 
Those who are not accepted are often subjected to 
ridicule, gossip, slander and unpleasant incidents. 

Rejected and ridiculed, they often live under 
stress, under depression, and even resort to sui-
cide. The life of persons rejected by their social 
community becomes a real spiritual hell. 

Today's first reading treats of disease - in this case leprosy. 
All the afflicted ones had to follow strict rules specifying what 
they must do. "The one who bears the sore of leprosy shall 
keep his garments rent and his head bare, and shall muffle his 
beard; he shall cry out, "Unclean, unclean!"   (Lv 13, 45). 

Nowadays, more and more often, we deal with another vari-
ation of this disease: social leprosy. It is an asymptomatic dis-
ease, but for those afflicted, it is severe. The "sick", as in the 
case of true lepers, are isolated from others and, in addition, 
are treated as an unwanted evil, unnecessary and useless. 
Although they may have much good advice, news or infor-
mation to share, they are neither seen nor heard. Their dignity 
is trampled, and they are even stabbed with psychological 
daggers. These "sick", for the most part, are sensitive people 
with a rich interior life, but to some others they appear un-
fashionable and too devout and thus are sentenced to misun-
derstanding, to ridicule. Ostracized, they continue to create, 
think, work, yearning to be helpful and needed.  And even for 
this they are derided. 

While listening to the readings and the Gospel, let us search 
our surroundings with our mind's eyes.  Are there others near-
by who have been pushed aside like lepers either by us indi-
vidually or by our associates? Or are we unable to admit that 
there are "others"? As Christians, we are called to love each 
other and this means finding understanding for those whom 
we call "different". St. Paul in his letter to the Corinthians says, 
"Avoid giving offense, whether to Jews or Greeks or the 
Church of God." (1Cor 1O, 32).  We can interpret this call as 
our charge to accept the people whom we have rejected for 
various reasons. 

Christ perfectly understood this illness as well as its signifi-
cance among the rejected, the misunderstood, because He 
shared their experience many times. However, as the Son of 
God, He could help those in need. To those seeking healing He 
showed mercy saying these words, "I do will it. Be made 
clean!" (Mk 1, 41b). Let us not reject anyone who, according 
to our norms, is a little different; like Christ, let us show mercy 
saying, "Friend, come with us; stay with us; be happy and have 
fun with us." In so doing, we will be true followers of Christ. 

Jesus Christ, grant us an ever deeper love for others; teach 
us how to love others as You love each of us.   

God bless! 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjElJbPvsvYAhUF6IMKHXBtBBgQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fflashlarevista.com%2Fcontent%2Fbackground-light-green.html&psig=AOvVaw0h_99CEhiUUoxSj5YLT-7X&ust=151560817439507
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Please Make Your Gift to the 2018  

Annual Catholic Appeal  

“Come, Follow Me”  
The Annual Catholic Appeal benefits parishes in need, faith formation for chil-

dren and adults, peace-making in troubled neighborhoods, the formation of minis-
ters who serve in the Church and- through Catholic Relief Services-people who 
suffer throughout the world because of natural disasters and the ravages of war. 

Our support of the Annual Catholic Appeal enables us to be the healing and com-
forting touch of Jesus for people who need His help.  

Thank you for your prayerful consideration and generous response. 

 

 

Prosimy o złożenie ofiary na rzecz  
Dorocznej Kwesty Katolickiej 2018 r.  

„Pójdź za mną”  
 

     Doroczna Kwesta Katolicka wspiera parafie w potrzebie, programy religijnej 
edukacji, formację duszpasterską dzieci i dorosłych, inicjatywy wprowadzające po-
kój w naszych społecznościach, formację lektorów, marszałków, ministrów Eucha-
rystii, którzy służą w Kościele. Dzięki Kweście, za pośrednictwem Katolickiej Organi-
zacji Niesienia Pomocy (Catholic Relief Services) pomagamy ludziom, którzy na ca-
łym świecie cierpią z powodu klęsk żywiołowych i okrucieństw wojennych.  
 Nasze wsparcie Dorocznej Kwesty Katolickiej sprawia, że możemy być uzdrawiającym i łagodzącym dotknięciem 
Jezusa dla tych, którzy potrzebują Jego pomocy.  
 
 Dziękujemy za rozważenie na modlitwie możliwości złożenia ofiary i za Waszą hojną odpowiedź na ten apel.  
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February 14, Ash Wednesday 
 

MASS SCHEDULE on WEDNESDAY, February 14 
8:00am (English) 
9:30am (Polish) 

6:15pm (English) 
8:00pm (Polish) 

 Abstinence from meat is to be observed by all Catho-
lics 14 years old and older on Ash Wednesday and on all 
the Fridays of Lent. 
 Fasting is to be observed on Ash Wednesday by all 
Catholics who are 18 years of age but not yet 59. Those 
who are bound by this may take only one full meal. Two 
smaller meals are permitted if necessary to maintain 
strength according to one‘s needs, but eating solid foods 
between meals is not permitted. The special Lenten fast, as 
well as abstinence, are prescribed for Good Friday and en-

couraged for Holy Saturday. 
 Lent is a gift that the Church in her wisdom celebrates every year. It is a gift of time, a gift of contempla-
tion, and a gift of quiet so that we may listen to the Word, Who whispers to us to come back to God Who 
created us. It encourages us to turn away from the noise and our over-indulged appetites so that we may un-
derstand the hunger that can be filled - only by the grace of God - with prayer, fasting, and giving to the 
poor.  

Calling All Angels      Uwaga Anioły      
 
Dear Parishioners and 
Friends, 
 

In February, we celebrate the 
Feast of St. Constance, patroness 
of our church, parish, and school.  
In the spirit of St. Constance we 
would like you to become a St. 
Constance School Angel.   
 

In the last year alone, our Angels were able to help 25 
St. Constance School children, all with the moneys 
that you have so graciously donated.  Children from 
these families received scholarships because their par-
ents simply needed your help. 
 
In the mail you will be receiving more information on 
how to help children from families in difficult situa-
tions.   
 

Please be our Angel! 
 
Eva Panczyk 
St. Constance School Principal 
 

Calling All Angels     Uwaga Anioły 



 

7 Sixth Sunday in Ordinary Time/Szósta Niedziela Zwykła

  ON BEING ALONE, ONE WAY OR ANOTHER  
Copyright 2018 by John B. Reynolds (john@jrwrites.com) 

   
 I heard something amazing on an early morning radio show 
recently. I didn’t catch the entire piece, and I haven’t thought 
much about it until now, as I consider today’s 
readings. Anyway, the radio host was wrapping 
up a story about loneliness, and I think I heard 
him say that being chronically alone is as detri-
mental to one’s heath as smoking fifteen ciga-
rettes a day. Not sure about the number, but 
even the concept is astounding, and something 
I’d never before considered. A Google search 
(“people dying of loneliness”) gets all sorts of hits, like this one 
from the NY Post: “Turns out American men aren't just dying 
lonely deaths—they're dying from loneliness itself.” That’s not 
good.  
   And it’s not just men, for a non-gender specific entry from 
a medical website has this to say on the subject: “In the last 
decade alone, physicians and researchers have begun looking 
deeply into the impact of loneliness and social isolation on 
health, well-being, and mortality, and the data on the subject 
is overwhelming: a lonely person is significantly more likely to 
suffer an early death than a non-lonely one.” And this, from 
the Huffington Post: “While it's difficult to explain the relation-
ship between loneliness and death, it's important to empirical-
ly document this association…” Wow. Something’s going on, 
and it puts a whole new perspective on Garbo’s “I want to be 
alone,” you know?  
 Certain lyrics/poems have long spoken to me because they 
offer insight into the human condition. One such lyric was 
written by Kris Kristofferson and immortalized by Janice Joplin 
in Me and Bobby McGee: “Freedom is just another word for 
nothin’ left to lose.” Another was written by Steve Goodman in 
Song for David: “Weary, but weary is only a case/ Of being 
unwound at the wrong time and place.” And the first of two 
entries specific to loneliness was penned by the poet Kenneth 
Patchen in Lonesome Boy Blues: “Oh lonesome’s a bad place/ 
To get crowded into,” and the other, by Billy Joel in Piano 
Man: “They're sharing a drink they call loneliness/ But it's 
better than drinkin' alone.” 
 In Leviticus today we hear of the leper’s plight as God 
speaks to Moses and Aaron: “The one who bears the sore of 
leprosy shall keep his garments rent and his head bare…he 
shall cry out, ‘Unclean, unclean!’ As long as the sore is on him 
he shall declare himself unclean…He shall dwell apart, making 
his abode outside the camp.” In the Gospel, Jesus, moved with 
pity by a leper’s request, cures the man, telling him to show 
himself to the priests but to tell no one along the way. The 
man, of course, tells everyone along the way, making it tough 
for Jesus to enter towns openly. Instead, he remains “…outside 
in deserted places.” The lepers’ loneliness is externally-driven. 
Jesus’ loneliness is essentially internally driven, but he never 
turns the marginalized away. Or any of us, when we turn to 
him. So…speaking of loneliness in the context of song lyrics, 
John and Paul: “All the lonely people/ Where do they all come 
from?” (from any number of places and/or reasons). And, “All 
the lonely people/ Where do they all belong?” (in the com-
forting embrace of the Christ).  

Well, if it snows like crazy on Sunday, February 11, 2018, 
please be advised THERE WILL BE NO MEETING.   

We want everyone to be safe and slippery, snowy weath-
er is not safe.  Any questions? 

If the weather stays nice, We will see you on Monday, 
February 12, 2018.  Doors open at 11 am.  If all goes well, 
don't forget to bring all the items you have been collecting 
and saving for the club and for the school.  A light lunch will 
be served. ($4) 

Happy Birthday Blessings and Greetings to our February 
celebrants!  Rose Chiodo, Elaine Beatovic, Joanne Angelo, 
Alex Gawron, Josephine Selldin, Arlene Raszka, Vi Wilczyn-
ski, Irene Brankey (Our Florida member with the generous 
heart!)  Rev Father Tom Rzepiela, Anna Prucel, St. Valen-
tine, St. Constance, Abraham Lincoln and George Washing-
ton and Joe Horwath ( Rest in peace Joe!  Joe would have 
been 101 on this birthday!)  Many happy returns of the 
day!  Sending love and prayers! 

Welcome to Grandma Rose.  Welcome to new mem-
bers,  Judi Nitka and Lia Brzozwski.  

A warm Chicago welcome was given to Tony Blaszczyk's 
grandson, Commander Mark Blaszczyk and his wife Lisa and 
family.  Commander Blaszczyk and family were here for a 
long overdue visit.  Tony could not be more proud of his 
grandson Mark and his wonderful family.  Tony dearly loves 
Lisa and the children.  The members of St. Constance Young
-at-Heart are so proud of Mark and his family.   We salute 
you!. 

For the Monday, March 12, 2018, meeting luncheon do-
nation will be $8, you must pay for March luncheon at the 
February meeting.  If you miss the February meeting and 
you plan to attend the March meeting and take part in the 
luncheon, call Bernie immediately to make your reserva-
tion. 

Don't forget.  Wednesday, February 14, 2018 is Ash 
Wednesday.   Happy Lent Everybody!!! 

Our continued prayers for the recovery of Dorothy 
Ceglarek, Ryan Grybas, Eleanor Jakubowski, Rose Bux, Don 
Pfister, and my brother Raymond Pfister. 

Mark your calendars.  Our famous Polka Mass will be held 
on Saturday, April 21, 2018, at the 4:30 Mass.  The music, 
the mass, and  the participation is simply unforgetta-
ble.  Remember to tell your friends.  Sponsors are need-
ed.  Any amount is welcome and appreciated.   

Happy Valentine's Day!  Happy President's Day!   Happy 
Lent!!! 

If you need anything, call Bernie  (773) 594-1063  or Sha-
ron (847) 258-4428  

Young - At - Heart 

World Day of the Sick 
XXVI Annual World Day of the Sick: February 11, 2018 
Message of His Holiness Pope Francis for the twenty-sixth 
World Day of the Sick 2018 
Read it here: w2.vatican.va/content/francesco/en/
messages/sick/documents/papa-
francesco_20171126_giornata-malato.html 

https://host25.webserveralpha.com:2096/cpsess5242746466/3rdparty/squirrelmail/src/compose.php?send_to=john%40jrwrites.com
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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 

 
 

To request a statement of your 2017 church (envelope) contributions, fill out 
this form and return it in the collection basket, mail it, or drop it in the rectory 
mail slot. 
Statements will be mailed to you unless otherwise requested. 
 
I would like to pick up my statement... Please call when ready . 

Check here if your address has changed during the past year. 

Name on Envelope  

Envelope Number:  

Address: 

City:                                              State        Zip 

Phone (home)               (work)  

If you made a single contribution of $250 or more for special purposes 
(excluding envelopes in your monthly packet), we will be happy to fur-
nish a separate statement for these contributions— Please fill in the in-
formation below: 
* PLEASE INDICATE “GENERAL USE” OR SPECIFIC PURPOSE OF DONATION 

 

 

 

DATE AMOUNT PURPOSE* 
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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: parents, sib-
lings, relatives, friends, parish-
ioners, 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 associ-
ated with the maintenance of the Church. There are 
both large and small leaves on the "Tree of Life". For the 
engraving and mounting of each small leaf, the donation 
is $250.00, while for each large leaf it is $400.00. The 
number of leaves is limited and there may not be 
enough for everyone. Please visit the rectory office to 
complete all necessary transactions. For more infor-
mation, please call our secretary, Dorota Strek at (773) 
545 8581 ext. 0.  

Place the names of your loved
ones on the  

“Tree of Life”. 

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 contribution 

forms.  
Our actual collections through January 15, 2018 are 

$372,839. 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 

$372,839. Pamiętajmy, że nasze zobowiązania  
wyniosły $1 020, 600. 

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

Thank you to all our Volunteers, Sponsors, and Donors! 
We would like to take this opportunity to thank every one of our volunteers, sponsors and 
donors for their contribution in helping to make our church so beautiful. We truly appre-
ciate the time and dedication you show. It is a great witness of your love to Jesus our 
Lord and His Church! May God bless you all!    
                      Sr. Zofia 

Dziękujemy wszystkim naszym wolontariuszom, sponsorom i 

ofiarodawcom! 

Chcielibyśmy skorzystać z tej okazji, aby podziękować każdemu z naszych wolontariuszy, spon-
sorów i ofiarodawców za Wasz wkład, ofiary i różnorodne donacje, aby uczynić nasz kościół tak pięknym. Jesteśmy 
wdzięczni za czas i poświęcenie, które okazujecie. Jest to wspaniałym świadectwem Waszej miłości do Jezusa, naszego 
Pana i Jego Kościoła! Niech Pan Bóg Wam wszystkim błogosławi!                                          S. Zofia 

FAMILY MASS 
We invite all children and their parents to 

celebrate our monthly Family Mass on Sun-
day, February 18  at 10.30 am in our church. 
Following Mass please join us for the recep-
tion in Borowczyk Hall prepared and spon-

sored by the Rosary Sodality.  

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=0ahUKEwjkgvT90pHZAhWMr4MKHUAwAqAQFghBMAM&url=http%3A%2F%2Fpjals.org%2F2013%2F06%2Fvolunteers-sponsors-donors%2F&usg=AOvVaw1UVl86VLFRMbOMKWuoEFXa
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14 lutego - Środa Popielcowa 
Środa Popielcowa rozpoczyna okres Wielkiego Postu - czas rozważania Tajemnicy Męki i Śmierci Chrystusa. 
 

PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH 
w języku polskim : 

9:30 rano;  8:00 wieczorem 
 

w języku angielskim: 
Rano: 8:00 

Wieczorem: 6:15 
  

Wstrzemięźliwość od potraw mięsnych musi być przestrzegana przez wszystkich Katolików, którzy ukończyli 14 rok 
życia,  w Środę Popielcową oraz we wszystkie piątki w okresie Wielkiego Postu. W Środę Popielcową wszyscy Katoli-
cy, którzy ukończyli 18 rok życia a nie przekroczyli 59 lat, zobowiązani są do zachowania Postu. Osoby które mieszczą 
się w tych granicach wiekowych mogą spożyć jeden posiłek. Dwa mniejsze posiłki dozwolone są w przypadku gdy są 
one konieczne do utrzymania się danej osoby na siłach, ale jedzenie pomiędzy posiłkami nie jest dozwolone. Paschalny 
Post jak również wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych obowiązuje w Wielki Piątek i zachęca się do ich przestrze-
gania również w Wielką Sobotę.  

Calling All Angels  Uwaga Anioły 
 
 
Drodzy Parafianie  
i Przyjaciele, 
 
W miesiącu lutym obchodzimy święto naszej 

patronki św. Konstan-
cji.  W duchu jej po-
święcenia, pracy dla 
chorych i potrzebują-
cych prosimy Was do 
wzięcia udziału w 
programie “Anioł 
szkoły im. św. Kon-
stancji”. 
 
W ubiegłym roku pro-
gram ten pomógł 25-
ciu dzieciom z naszej 
parafialnej rodziny.  
Dzieci te otrzymaly 
stypendia bo ich rodzi-
ny potrzebowały po-

mocy.  
 
Przez pocztę otrzymacie list zawierajacy więcej 
informacji o tym jak można pomóc dzieciom z 
rodzin które potrzebują Twojej pomocy i jak 
można mieć pozytywny wpływ na ich życie.  
 

Proszę Cię zostań naszym  
Aniołem! 
 
Eva Panczyk 
Dyrektor  Szkoły im. św. Konstancji 
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Let us pray for our newly 
baptized children and their 

families… 

Henry Tamura 

Módlmy się za dzieci 
ochrzczone ostatnio w naszym 

kościele i za ich rodziny... 

LENTEN MASS SCHEDULE 
 
Mondays 
8:00am English & 8:30am Polish Mass 
6:30pm English Lenten Mass 
 
Tuesdays 
8:00am English Mass 
Eucharistic Adoration 
7:15pm Polish Lenten Mass 
 
Wednesdays 
8:00am English & 8:30am Polish Mass 
6:30pm English Lenten Mass 
 
Thursdays 
8:00am English & 8:30pm Polish  
7:00pm Polish Lenten Mass 
 
Fridays 
8:00am English & 8:30am Polish Mass 
2:15pm School Stations of the Cross 
6:00pm English Stations of the Cross 
6:30pm English Lenten Mass 
7:30pm Polish Stations of the Cross 
8:00pm Polish Lenten Mass 
 
Saturdays 
8:00am English & 8:30am Polish Mass 
 
Sundays 
Regular Sunday Schedule 
6:00pm Polish Gorzkie Żale (Lenten Lamentations)  

Warsztaty Muzyczne  
dla Młodzieży  

 
Zapraszamy młodzież na nasze spotkania! Proponujemy 
zajęcia wokalne i instrumentalne, z podstawami opero-
wania sprzętem radiowym i nagłaśniającym dla wszyst-
kich, którzy pragną śpiewać i grać na Bożą chwałę. Zaję-
cia odbywają się w soboty o 1pm w konwencie.   
Proszę przynieść ze sobą własne słuchawki!  

Zebranie Klubu Polonia 
 
Zarząd Klubu Polonia zaprasza członków na 

comiesięczne spotkanie w niedzielę  
18 lutego o godzinie 3:00 po południu  

w sali Ks. Borowczyka. 
 
 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj0pu6S3ILZAhUE64MKHR8ED3gQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Frecordingexcellence.com%2F2015%2F09%2Fexcellence-in-music%2F&psig=AOvVaw0e12BqTHkZU0bMb5UkkkBT&ust=151750586559
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjg9b67oJTZAhVi7YMKHWXHCb8QjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.wblibrary.org%2FBookClub.png%2Fimage_view_fullscreen&psig=AOvVaw3qPb031nv5kgF1q-W_8G9j&ust=1518108355044781
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ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU 
W każdy wtorek w naszym kościele odbywa się Adoracja Naj-
świętszego Sakramentu. Rozpoczynamy o godz. 8:30 rano, a 
kończymy o 7:00 
wieczorem.  Koronka 
do Bożego Miłosier-
dzia o godzinie 
3:00pm. W czasie 
całego dnia Adoracji 
można składać oso-
biste intencje do 
skrzynki,  która znaj-
duje się na środku 
kościoła. W tych 
intencjach modlimy 
się na zakończenie 
adoracji o godz. 7:00 

W każdą 2 i 4 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 Sat-
urday of the month at 
7pm, we invite all in-
terested to our Youth 
group Effatha!” Meet-
ings are held in the 
convent! 
Ramp entrance! Bring 
Bible  and a joyous 
heart with you! 

NABOŻEŃTWO MEDJUGORSKIE 
  
 Serdecznie zapraszamy wszystkich 
chętnych w drugą niedzielę miesiąca (11 
lutego) po Mszy św. o godzinie 7 wieczo-
rem. 

Uwiecznij Twoich Bliskich na 
“Drzewie Życia”. 

    Zapraszamy do zakupu listka z “Drzewa Życia", na 
którym można umieścić nazwiska swoich bliskich: rodzi-
ców, rodzeństwo, krewnych, przyjaciół, lub podziękować 
z okazji otrzymanego Sakramentu I Komunii, Bierzmo-

wania lub Małżeństwa. Niech pamięć o naszych bliskich i 
ważnych dla nas wydarzeniach nadal trwa. Dochód z tego 

projektu będzie użyty na kwiaty i wydatki związane z 
utrzymaniem kościoła. Na „Drzewie Życia” są zarówno 
duże jak i małe liście. Aby wygrawerować i zamontować 
mały listek sugerowana jest donacja $250, natomiast na 
każdy duży liść to $400. Liczba liści jest ograniczona i 
może nie wystarczyć dla wszystkich. Proszę odwiedzić 
biuro parafialne aby dokonać wszystkich niezbędnych 

formalności. W sprawie dodatkowych informacji prosimy 
dzwonić do sekretarki parafialnej Doroty Strek  

(773) 545 8581 ext. 0. 

4 marca o godzinie 8pm zostanie  
wyświetlony w naszym kościele film  

Dwie Korony.  
W pokazie weźmie udział reżyser filmu.  

Zapraszamy   

 
 
 
 
 

 

Wstań z kanapy- przyjdź na grupę  
Młodzieżową Effatha 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwivspPO6N_YAhVOXq0KHVn6DCcQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.meble-sofa.pl%2Fprodukt_790_Kanapa-Tampa.html&psig=AOvVaw2SWDKtMcyKpCrAuEtFIEbO&ust=1516306647936586
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 Grupa Młodzieżowa Effatha  
 

Spotkania grupy młodzieżowej „Effatha” od-
bywają się w drugą i czwartą sobotę miesiąca 
o godz. 7pm w Konwencie. Wejście od strony 
rampy. Spotkania prowadzi ks. Paweł Barwi-
kowski. Najbliższe spotkanie 24 lutego w sobotę. 

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 18 lutego w Konwencie 
po Mszy Św. o godz. 9am 
 
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 

Sixth Sunday in Ordinary Time/Szósta Niedziela Zwykła

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WSPÓLNOTĘ  PARAFIALNĄ 
   Parafie w Polsce  mają charakter terytorialny, to znaczy, że do jednej parafii należą wszystkie osoby, które zamieszkują 
w jej granicach.  W Stanach Zjednoczonych wspólnoty katolickie działające w ramach diecezji mają charakter parafii personal-
nych, tzn. że trzeba do takiej parafii się zarejestrować. Wpis do parafii z jednej strony jest wyrazem dobrej woli i chęci identyfiko-
wania 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 wymaganych 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 dostępne w biurze para-
fialnym i z tylu kościoła.  Zapraszamy! 

St. Constance Table Tennis Club 
Our Club provides a place where profes-
sional, amateur, and recreational players 
can gather in a social and competitive 
environment and participate in the sport 
of table tennis. Everyone is welcome! 
We play every Wednesday at 8:15pm in 
the gym. For more information call Ro-
man Harmata - 773 545 8581 x19  
 
Parafialny Klub Tenisa Stołowego 
Zapraszamy wszystkich chętnych: za-
wodników zaawansowanych i początku-
jących do wspólnej gry w tenisa stoło-
wego. Wszyscy znajdą miejsce dla sie-
bie. Nasze spotkania są w każdą środę o 
godz. 8:15 wieczorem na sali gimna-
stycznej. Po więcej informacji proszę 
dzwonić do Romana Harmaty 773 545 
8581 x19  

PORZĄDEK NABOŻEŃSTW WIELKOPOSTNYCH 
DROGA KRZYŻOWA 
w każdy piątek godz. 2:15 po południu — w j. angielskim 
(wraz z dziećmi i młodzieżą szkolną) 
6:00 wieczorem — w j. angielskim 
7:30 wieczorem — w języku polskim 
GORZKIE ŻALE 
Każda niedziela Wielkiego Postu o godz. 6:00 wieczorem w j. polskim  

Serdecznie zapraszamy na spotkanie autorskie z 
Dziennikarzem Śledczym Wojciechem Sumiń-
skim. Spotkania autorskie odbędą się w następujących 
terminach: 
1. 23 luty (piątek) Kings Hall Banquet w Lombard godzi-
na 7 PM 
2.  24 luty (sobota)  Kościół Św. Trójcy godzina 5PM 
3.  25 luty (niedziela) Kościół Św. Konstancji  2 :30 PM 
(Handzel Center) 
Serdecznie Zapraszamy,    Klub Gazety Polskiej, Chicago 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjEyc72p5TZAhXG34MKHTYOD8EQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fpl.wikipedia.org%2Fwiki%2FWojciech_Sumli%25C5%2584ski&psig=AOvVaw2gGVH9lfupsqS3lWpv-LW_&ust=1518110331277698
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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.  

Sixth Sunday in Ordinary Time/Szósta Niedziela Zwykła

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 culturally 
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 inspiration 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 before 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  arrangements 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 un-
conscious 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. Czesak                                  
A. Sanders                              

N. Guagliardo                        Z. Grodecki          A. Sanders 
I. Klatka                                  A. Piwowarski     N. Guagliardo  

7:30 am Father J. Heyd A. McGeever                    
B. Chelminski                   

B. Zagroba                             N. Hoffmann 
C. Zagroba                             Sr. Justina     

9:00am 
Polish 

Father T. Dzieszko M. Pawłowska 
T. Milewska 

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

10:30am 
 

Father T. Dzieszko Family Mass                                 
J. Reynolds                                     

G. Peczkis                              J. Reynolds           D. Drozd  
H. Nowak                              P. Nowak              M. Ambal 

12:00pm Father J. Heyd L. Antonik                         
A. Parisi                               

J. Baloun                               R. Tagamolila          
C. Manno       

1:30pm 
Polish 

Father T. Buchowski B. Kolek 
M Mordarski 

Siostry Misjonarki              J . Wiechnik 
P. Wiszowaty                      K. Oleksy 

7:00pm 
Polish 

Father P. Barwikowski R. Harmata 
M. Benbenek 

Siostry Misjonarki             R. Radulski             
M. Kaźmierczak                 Z. Domożych           

 LITURGY MINISTERS FOR  February 17/18   
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