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St. Constance Parish 
Sunday of Divine Mercy 

April 8,  2018

On the evening of that first day of the week, when the doors were 
locked, where the disciples were, for fear of the Jews, Jesus came and 
stood in their midst and said to them, "Peace be with you." When he 

had said this, he showed them his hands and his side. The disciples re-
joiced when they saw the Lord. Jesus said to them again, "Peace be 

with you. As the Father has sent me, so I send you." And when he had 
said this, he breathed on them and said to them, "Receive the Holy 

Spirit. Whose sins you forgive are forgiven them, 
and whose sins you retain are retained." 



 

2 

 

Mercy Sunday/ Niedziela Miłosierdzia

Monday, April 9  THE ANNUNCIATION OF THE LORD  
  8:00am Eng   Mark Sitarz on his Birthday 
  8:30am Pol  + Henryk Piech 
    
Tuesday, April 10   
  8:00am Eng  + Edmund Roszek 
  7:15pm Pol        Intencje Specjalne 
 
Wednesday, April 11 Saint Stanislaus, Bishop and Martyr   
 8:00am Eng  + John Forbes 
 8:30am Pol   Za Rodzinę Piech 
    
Thursday, April 12   
  8:00am Eng  + Elzbieta Strzelecka 
  8:30am Pol  + Marian Kocylowski 
    
Friday, April 13  Saint Martin I, Pope and Martyr 
  8:00am Eng  + Elzbieta Strzelecka  
  8:30am Pol  + Teresa Piech 
 
Saturday, April 14   
  8:00am Eng  + Elżbieta Strzelecka  
  8:30am Pol  + Krystyna i Zdzisław Modzelewski 
  4:30pm Eng  + Sophie Setlik 
     + Joseph Martyka 
      Peggy Reboletti 
     
Sunday, April 15  Third Sunday of Easter 
  7:30am Eng  +  Elżbieta Strzelecka  
  9:00am Pol  + Józef Ochał 
     + Maria Trojniak 
      Teresa Sispański z okazji urodzin 
     + Janina Krengiel 
     + Andrzej Krengiel 
     + Wacława Cichoń- Milewska 
     + Teresa Zając 
     + Janina Maśnica 
     + Teresa Maśnica 
     + Zofia Bryła 
     + Emilia Prawica 
     + Jan Niewiarowski 
     + Ryszard i Zofia Niepolski 
     + Apolonia Iciński 
     + Roman Podgórski 
     + Piotr Potok 
      Iwona z okazji urodzin 
     + Józef Potaczek 
     + Ryszard Rybicki 
      Patryk z okazji 19-tych urodzin 
     + Rozalia i Władysław Burzec 
     + Stanisław Gut 
      Danuta Nawrocka 
      Sebastian i Damian Szymański 
     + Rozalia Radzik oraz zmarli z rodziny 

     + Józef Kogut  
     + Stanisława Stańczyk 
     + Marian Babicz 
     + Krystyna Borucki – 66-te urodziny 
     + Marcin Borucki 
     + Daniela Borucki 
     + Grazyna Borucki 
     + Stefan i Teresa Szachewicz 
     + Krystyna, Kazimierz, Czesława Paprocki 
     + Maria i Józef Waksmundzki 
     + Stanley i Stella Witek 
     + Wiesław Tuszyński 
     + Halina Borucka 
     + Stanisław Osika w rocznicę śmierci 
     + Józef Osika 
      Wanda Lisiecki o pomyślną operację 
10:30am Eng  + Joseph & Josephine Borow 
12:00pm Eng  + Helena Jablonowska 
  1:30pm Pol   Teresa Sispański z okazji urodzin 
     + Edmund Roszek 19-ta rocznica śmierci 
     + Leopold Majka 
     + Wanda Gliwa – 7-ma rocznica śmierci 
     + Józef i Łucja Milewski 
      Iwona z okazji urodzin 
     + Bartłomiej Barczyk 
     + Jan Posada 
  7:00pm Pol   Teresa Sispański z okazji urodzin 
    

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, April 9 
Woman’s Club Meeting 
7:00pm Polish Parents Baptism Meeting  
- Registration required 
8:00pm - Youth Volleyball 
 
Tuesday, April 10 
8:30am-7:00pm – Eucharistic Adoration 
2:30pm – Chaplet of Divine Mercy 
3:00pm – Koronka do Bożego Miłosierdzia 
 
Wednesday, April 11 
Glory & Praise Choir Practice 
8:00pm - Table Tennis Club 
 
Thursday, April 12 
2:00-3:30pm Church Cleaning 
CSC Open House 
 
Friday, April 13 
Kolbe Dance Group “Vera” 
No School 
 
Saturday, April 14 
Holy Name Association - Dinner 
 
Sunday, April 15 
10:30am Family Mass & Reception hosted by Woman’s Club 

Weekend Collection —  April 1, 2018 
Kolekta niedzielna —  1 Kwietnia, 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 
Phyllis Weinman 
William Weinman 
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 
Marian Babicz 

Mariusz Markowski 

School Lottery 

 

Apr 1 - Week 33 - Marilou Pinpin - #38 

TOTAL:  $  11,206.70 
 
Holy Thursday  $     3,394.00 
Good Friday   $     4,015.00 
Easter Offering  $       26, 712.00 
Easter Saturday  $     1,252.00  

  4:30pm  —  $        2,460.00  
  7:30am  —  $         1,565.00   
  9:00am  —  $         3,297.00  
10:30am  —  $         1,602.60 

12:00pm —  $              760.60 
1:30pm   —  $           1,413.00 
7:00pm   —  $                   0.00 
Children: —  $              108.50 
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Drodzy Parafianie i Przyjaciele, 
 
 Bóg na początku czasów stworzył świat, stworzył 
rośliny i zwierzęta, wreszcie stworzył człowieka, nazy-
wając go Adamem. Ale nasz protoplasta uległ poku-
som szatana, został wypędzony z raju i obciążony 
grzechem, który przylgnął do każdego z nas. 
Gdyby nie Miłosierdzie Boże, zsyłające nam Jezusa 
Chrystusa, bylibyśmy w dalszym ciągu pod panowa-

niem podstępnej siły diabelskiej. Śmierć Jezusa i Jego Zmar-
twychwstanie otworzyły nam drogę ku Zbawieniu, umożliwiły 
powrót do Ojca – Boga.  Jezus w momencie wypełniania swoje-
go dzieła stał się drugim Adamem, stał się Tym, który na końcu 
czasów powróci, by nas wszystkich objąć swoją Wielką Miło-
sierną Miłością. Ale już współcześni Chrystusowi, okazując so-
bie nawzajem miłosierdzie, uczyli się poznawać Miłosierdzie 
Boże: „Jeden duch i jedno serce ożywiały wszystkich wierzą-
cych. Żaden nie nazywał swoim tego, co posiadał, ale wszystko 
mieli wspólne.” (Dz 4,32). 

Dzięki Bożemu Miłosierdziu mamy możliwość uczestniczenia 
w Misterium Narodzin i Życia, Śmierci i Zmartwychwstania, 
Zbawienia i Glorii naszego Pana, Jezusa Chrystusa.  Boże Miło-
sierdzie dało nam nie tylko wiarę, ale i Sakramenty, które przy-
bliżają nas do Pana. Przez Sakrament Chrztu zostaliśmy włącze-
ni w Kościół, w Sakramencie Pokuty przepraszamy Boga i zy-
skujemy odpuszczenie grzechów, a poprzez Eucharystię uczest-
niczymy w Jego nieustannie uobecniającej się Ofierze. Naszą 
odpowiedzią na Miłosierdzie ma być miłość Boga i bliźniego: 
„Po tym poznajemy, że miłujemy dzieci Boże, gdy miłujemy 
Boga i wypełniamy Jego przykazania, albowiem miłość wzglę-
dem Boga polega na spełnianiu Jego przykazań, a przykazania 
Jego nie są ciężkie.” (1J 5,2-3) 

Słowa Ewangelii o niedowierzającym Tomaszu, zwanym Di-
dymos, któremu Jezus pozwala dotknąć Swych ran, możemy 
odczytać, jako Miłosierdzie wobec tych, którzy byli przed nami, 
wobec tych, którzy są teraz, wobec tych, którzy przyjdą po nas, 
wobec tych wszystkich, którzy nie widząc Boga wierzą w Niego. 
Albowiem: „Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli.” (J 
20,29). 

Chcę bardzo serdecznie podziękować Wam wszystkim, któ-
rzy wzięliście udział w mojej ewaluacji. Jestem Wam wdzięczny 
za tak wiele pięknych i ciepłych słów, które napisaliście na mój 
temat. Muszę przyznać, że wasza ocena mojej pracy była naj-
wyższa z możliwych i o wiele wyższa od mojej własnej oceny. 
Potwierdzam, że pracowałem bardzo cięzko przez wszystkie 
lata. Nigdy nie brałem dnia wolnego. Nigdy nie jeżdziłem na 
wakacje bez parafian. Zostawię was w dobrej sytuacji finanso-
wej, praktycznie wszystkie budynki parafialne zostały wyre-
montowane, w zakrystii i w kościele są najpiękniejsze obrusy i 
szaty liturgiczne. Starałem się być z wami w radosnych i smut-
nych chwilach. Przykro mi bardzo, że nie zadowoliłem wszyst-
kich. Dwie osoby z wszystkich które wzięły udział w ewaluacji z 
niczego nie były zadowolone. 

Jezu Chryste Zmartwychwstały, Nauczycielu, pomóż nam 
pojąć głębię Bożego Miłosierdzia, byśmy mogli trafić do Domu 
Ojca.  

Szczęść Boże! 
 
 

Dear Parishioners and Friends, 
         

In the beginning of time, God created the world, 
the plants and the animals, and finally man, whom 
He called Adam. But this ancestor succumbed to 
Satan's temptations; he was expelled from paradise 
burdened with the sin that became embedded in 
each of us.   

If not for the Mercy of God, who sent Jesus 
Christ, we would still be under the dominion of the insidious 
power of the devil. The death of Jesus and His Resurrection 
opened the way to Salvation for us and made possible our 
return to our Father - God. The moment He fulfilled the Fa-
ther’s will, Jesus became the second Adam, the One who, at 
the end of time, would come back to embrace us all with His 
Great Merciful Love. Contemporaries of Christ showed mercy 
to one another, they learned to recognize Divine Mercy: "The 
community of believers was of one heart and mind, and no 
one claimed that any of his possessions was his own, but they 
had everything in common."(Acts 4:32). 

Thanks to God's Mercy, we have the opportunity to partici-
pate in the Mystery of the Birth and Life, Death and Resurrec-
tion, and Redemption and Glory of our Lord, Jesus Christ. 
God's Mercy gave us not only faith, but also the Sacraments 
that bring us closer to the Lord. Through the Sacrament of 
Baptism, we belong to the Church; through the Sacrament of 
Penance, we beg pardon of God and obtain the remission of 
sins, and through the Eucharist, we become participants in His 
continual Sacrificial Presence.  Our response to Mercy must be 
our love for God and our neighbor: " In this way we know that 
we love the children of God when we love God and obey his 
commandments. For the love of God is this, that we keep his 
commandments. And his commandments are not burden-
some " (1J 5, 2-3) 

The words of the Gospel about the disbelieving Thomas, 
called Didymus, whom Jesus allows to touch his wounds, can 
be interpreted as Mercy to those who had come before us, to 
those present now, to those who will come after us, to all 
those who though not seeing God believe in Him. For: 
"Blessed are those who have not seen and have believed." (Jn 
20,29). 

My very sincere thanks to all of you who took part in my 
evaluation. I am grateful for your many beautiful and warm 
words about me. I must admit that your assessment of my 
work was the highest possible and much higher than my own 
assessment. I confess that I have worked very hard all these 
years. I never took a day off. I have never traveled on vacation 
without being in the company of parishioners. I leave you in 
good financial condition; practically all parish buildings have 
been renovated; the sacristy and church boast the most beau-
tiful altar cloths and liturgical vestments. I tried to be with you 
in happy and in sad times. I am sorry that I could not satisfy 
everyone. Of all who took part in the evaluation, two persons 
were not satisfied with anything. 

Jesus Christ, Risen Lord and Teacher, help us to understand 
the depth of God's Mercy so that we may merit admittance 
into Our Father’s House.   

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


 

5 Mercy Sunday/ Niedziela Miłosierdzia

An Invitation 
On the occasion of the 30th Anniversary of Ordination to the Priesthood of 

Rev. Thaddeus Dzieszko  
We cordially invite you to take part in the Holy Sacrifice of the Mass celebrated  

by the Guest of Honor on May 6, 2018 at 3:30pm  
At St. Constance Church in Chicago 

and to attend a reception following the Mass at 
Handzel Center,  5864 W. Ainslie Street,  Chicago, IL 60030 

RSVP by: April 29th, 2018 
Call: (773) 612-6074 (Casey) or (773)545-8581 x 0 (Dorota) ctmilewski9@yahoo.com 

 
 
 
 
 
 
 
 

Zaproszenie 
z okazji 30-lecia Święceń Kapłańskich 

Księdza Tadeusza Dzieszko 
Serdecznie zapraszamy na uroczystą Mszę Świętą, która będzie odprawiona przez  

Księdza Jubilata  w dniu 6 maja 2018, o godz. 3:30  po południu 

W kościele Świętej Konstancji 
oraz na przyjęcie zaraz po Mszy Świętej w Sali Handzel Center 

5864 W. Ainslie Street Chicago, IL 60030 
Prosimy o odpowiedź do 29-go kwietnia 2018 

Dzwonić:(773) 612-6074 (Casey) lub (773) 545-8581 x 0 Dorota ctmilewski9@yahoo.com  
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HOSTED BY THE ST. CONSTANCE  
WOMAN’S CLUB 

 
SATURDAY, July 14, 2018 

9:00 AM TO 3:00 PM 
 

ST.CONSTANCE CHURCH, BOROWCZYK HALL,  
5856 W. AINSLIE AVE., CHICAGO 
 
Vendors may purchase a 10ft. x 7ft. rectangular floor space 
that includes one 8 ft. table and two chairs for $25.00.  Reser-
vations are on a first come/first serve basis.  Guarantee your-
self a space and register early.    Vendors may set up in  
Borowczyk Hall between 8:00am and 9:00am on Saturday, 
July 14, 2018. All items are the responsibility of the vendor 

and must be removed at the end of the Rummage Sale.  If you have any questions, call Roberta at 321-444-2278 or e-mail at rob-
erta5829@hotmail.com. 

_________________________________________________________________________________________________  
RUMMAGE SALE RESERVATION FORM 

Fill out the form and remit with $25.00 to St. Constance Woman’s Club.  Turn in the form in the Collection Basket or the Rectory 
Mailbox, 5843 W. Strong St. Chicago, IL  60630. Mark the envelope “St. Constance Woman’s Club, Rummage Sale”.  All reserva-
tions are due by June 14, 2018. 
 
NAME_____________________________________________________PHONE _________________________ 
 
__________________SPACE (10ft. x 7ft. rectangular floor space with 1 table and 2 chairs) 
 
_________________$25.00 enclosed 

 

Mission Appeal at St. Constance Parish   
Sunday, April 15 

  Fr. Boguslaw J. Gil, MIC.  will make the 
Mission Appeal on behalf of the Congregation of 
the Marian Fathers of the Immaculate Conception 
of the BVM.  The Appeal funds im-
portant pastoral projects in our poorer dioceses, where there are 
not enough resources to provide evangelization, religious educa-
tion, and ministry training to their faithful. 
 Thank you in advance for your generosity for this worthy 
cause! 

Apel Misyjny w Parafii  Św. Konstancji  
- Niedziela, 15 kwietnia 

  Ojciec Bogusław Gil , MIC ze zgromadzenia Księzy Ma-
rianów odwiedzi nasza parafię z apelem Misyjnym. Fundusze 
zebrane w czasie apelu Misyjnego są przeznaczone na najbied-
niejsze parafie na świecie, projekty ewangelizacyjne i edukacyj-
ne wśród najuboższych. 
 Z góry dziękujemy za Waszą hojność i wsparcie tego apelu. 

Weekend Collection —  March 25, 2018 
Kolekta niedzielna —  25 marca, 2018  

TOTAL:  $  12,211.45 
 
Easter Flowers  $           5,600.98 

  4:30pm  —  $        2,030.00  
  7:30am  —  $            985.00   
  9:00am  —  $         3,461.00  
10:30am  —  $         1,309.00 

12:00pm —  $              929.00 
1:30pm   —  $           2,448.00 
7:00pm   —  $              974.95 
Children: —  $                74.50 

Come One, Come All! 
 
 

 
 
 

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

of Jesus. 

 

ALL YOU CAN EAT PANCAKES & 2 
SAUSAGES 

 
Tickets - $5.00 each 

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

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

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

Sunday, April 29 
Borowczyk Hall   8am – 1:30pm 
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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, siblings, rel-
atives, friends, parishion-
ers, priests, nuns, etc. Both 
the living and the dead can 
be named, so that their 
memories will last forever. 
Proceeds from this project 
will be used for flowers and expenses associated with 
the maintenance of the Church. There are both large 
and small leaves on the "Tree of Life". For the engraving 
and mounting of each small leaf, the donation is 
$250.00, while for each large leaf it is $400.00. The num-
ber of leaves is limited and there may not be enough for 
everyone. Please visit the rectory office to complete all 
necessary transactions. For more information, please 
call our secretary, Dorota Strek at (773) 545 8581 ext. 0.  

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

President “Polonia” Club Kazimierz 

Milewski and Board Members 

Invite you to the traditional 

“Święconkę” 

  Sunday Apil 8, 2018 

3:00pm 
Handzel Center 

5864 W. Ainslie Street, Chicago, IL 

Cost: $15 for Club Members and 

$20 for other 

Sweet table and raffle 

For more information call Casey 

Phone: (773) 612-6074 or (847)718-1741 
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Young - At - Heart ON DOUBTING, THOMAS, EVIDENCE,  
AND FAITH 

Copyright 2018 by John B. Reynolds (john@jrwrites.com)  
  
 Thomas, Thomas, Thomas. What are we going to do about 
Thomas? Again we read in today’s Gospel from 
John the story of Didymus--Thomas--dubbed 
“Doubting” for the ages because of his initial 
non-belief in the risen Lord. We all know the 
story. Christ’s disciples are gathered in a locked 
room on the evening of the first day of the week 
when Jesus appears in their midst. Unfortunate-
ly, as John writes, “Thomas…was not with them when Jesus 
came. So the other disciples said to him, ‘We have seen the 
Lord.’ But he said to them, ‘Unless I see the mark of the nails in 
his hands and put my finger into the nailmarks and put my 
hand into his side, I will not believe.’” Oh, Thomas… 
 Remember, though, it was Thomas who didn’t balk when 
Jesus told the disciples that he was returning to Judea for Laza-
rus’ sake. “Rabbi,” his friends said, “the Jews were just trying 
to stone you, and you want to go back there?” Only Thomas 
speaks up, saying, “Let us also go to die with him.” And it was 
Thomas at the Last Supper sincerely seeking direction after 
Jesus told his friends that he was going to prepare places for 
them, and that where he was going, they knew the way. 
Thomas again speaks up: “We do not know where you are go-
ing, how can we know the way?” So where was Thomas on the 
night of that first day of the week? Quietly mourning in his 
own way is my guess.  
 Wherever he was, we must recall that Thomas wasn’t 
alone in his disbelief. In Mark’s account, after Mary Magdalene 
witnesses the risen Lord, she runs to tell the disciples, but 
even then, “they did not believe.” And in John’s account, after 
Mary tells Peter and the disciple Jesus loved that the stone is 
rolled away, they race to place to see for themselves. Yes, 
Thomas sees and believes when Jesus appears a second time, 
prompting Christ to say, "Have you come to believe because 
you have seen me? Blessed are those who have not seen and 
have believed." But I see nothing wrong with proof-seeking. 
Recall what the Apostle Paul tells us, after all: “Test everything; 
retain what is good.” 
 Enter Lee Strobel and The Case for Christ: A Journalist’s 
Personal Investigation of the Evidence for Jesus. Strobel is a 
non-believer (“For much of my life, I was a skeptic. In fact, I 
considered myself an atheist”) who decides to apply his inves-
tigative journalist skills to prove/disprove Jesus. Pretty heady 
assignment. He interviews Scripture scholars along the way. 
He looks for corroborating accounts of Jesus in historical 
writings beyond the Book. He tackles the empty tomb. And in 
the end, he comes down on the same Jesus-is-God side of the 
fence that C.S. Lewis--another skeptic--did. Ultimately, the 
evidence won them both over. Strobel concludes by quoting 
Lewis, in fact: “You must make your own choice. Either this 
man was, and is the Son of God; or else a madman or some-
thing worse. You can shut Him up for a fool, you can spit at 
Him and kill Him as s demon; or you can fall at His feet and call 
him Lord and God…” Like Thomas, I suppose. And all of us the 
same.  

Young-at-Heart Members:  
Easter Blessings to one and all! 
Our next meeting is tomorrow Monday, April 9, 

2018.  Door open at 11 am. 
We will all be enjoying our mini Święconka.  Donation 

$5. 
It was our privilege to attend the Eagle Scout ceremo-

ny for Eagle Scout John Stark.  Congratulations to Eagle 
Scout Reese Henning. We are so proud of you both. 

For our next meeting on Monday, May 14, 2018, we 
will be collecting for our USO at O'Hare Airport.  We 
have to be so generous.  We want to bring many cookies 
and cakes and candy!  It makes our service people feel 
so welcome! 

It is not too early to start collecting non-perishable 
food for our June Party for the Little Brothers of the El-
derly. 

Our March meeting was absolutely SUPER.  The food 
was good and the helpers were outstanding.  Dear and 
wonderful helpers we are so grateful.  Thank you to 
Grace and Joanne, Elaine Preston, Grace Palmer, Delores 
Rosenthal, Violet Wilczynski, Ann Pietruszka, Pat Pomy-
kalski, and Bernie for Bingo!!!  Many thanks to Kathy 
Kenney and Barbara Broecker for being the "ping ball 
catchers!" 

We truly missed Jo Kelley, Christine Majka, and Sha-
ron!!! 

Mark your calendars for Saturday, April 21, 2018, for 
our much anticipated Polka Mass at 4:30 PM. Our Polka 
Mass will be dedicated to our dear Father Ted.    This 
year's Polka Mass will be in conjunction with the ele-
mentary school's fundraiser  Taste of Poland.  The Taste 
will immediately follow the mass. 

Dinner and Dancing $40.  It will be a wonderful experi-
ence.   We need Y-O-U!   Please come and sit with me. 

Happy Birthday to Sally Rendino (2nd), Father James 
Torba (12th), Geri Henning (29th),  

Sophie Rados (30th), Father Phil Grib, CJ (31st), 
and  Lee Buet.  Many Happy returns of the day!!!!!  Have 
a wonderful birthday!! 

Happy Anniversary to Henry and Paulette Nowak on 
April 6th they will be married 27 years!!!    Art and Pat 
Kopsian on the April 19th they will be celebrating 60 
years!!!!.   Happy Happy Anniversary to you!!!  May God 
Bless You all! 

If you need anything call Bernie or Sharon 
(773) -594-0163 or (847) 258-4428 
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Steven Garguła 

 

 

 

 

RCIA Candidates Testimonies 
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Easter Celebration at St. Constance Parish 

Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego w Parafii Św. Konstancji 
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Pierwsza niedziela po Wielkanocy, czyli druga Niedziela 
Wielkanocna to Święto Miłosierdzia Bożego. Wpisał je do ka-
lendarza liturgicznego najpierw Franciszek kard. Macharski dla 
archidiecezji krakowskiej (1985), a potem niektórzy biskupi 
polscy w swoich diecezjach. 

Na prośbę Episkopatu Polski Ojciec Święty Jan Paweł II w 
1995 roku wprowadził to święto dla wszystkich diecezji w Pol-
sce. W dniu kanonizacji Siostry Faustyny 30 kwietnia 2000 
roku Papież ogłosił to święto dla całego Kościoła. Jan Paweł II, 
jako orędownik kultu bożego miłosierdzia odszedł do Domu 
Ojca w wigilię tej uroczystości 2 kwietnia 2005 roku. 

„Pragnę, ażeby pierwsza niedziela po Wielkanocy była świę-
tem Miłosierdzia (Dz. 299). Pragnę, aby święto Miłosierdzia, 
było ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz, a szczegól-
nie dla biednych grzeszników. W dniu tym otwarte są wnętrz-
ności miłosierdzia Mego, wylewam całe morze łask na dusze, 
które się zbliżą do źródła miłosierdzia Mojego. Która dusza 
przystąpi do spowiedzi i Komunii świętej, dostąpi zupełnego 
odpuszczenia win i kar. W dniu tym otwarte są wszystkie upu-
sty Boże, przez które płyną łaski” – pisała relację rozmowy z 
Jezusem Święta Siostra Faustyna Kowalska w 
„Dzienniczku” (Dz. 699). 

Jakie łaski można otrzymać w niedzielę Miłosierdzia Boże-
go? 

W wielu objawieniach Pan Jezus określił nie tylko miejsce 
święta w kalendarzu liturgicznym Kościoła, ale także motyw i 
cel jego ustanowienia, sposób przygotowania i obchodzenia 
oraz wielkie obietnice. Największą z nich jest łaska „zupełnego 
odpuszczenia win i kar” związana z Komunią świętą przyjętą w 
tym dniu po dobrze odprawionej spowiedzi (bez przywiązania 
do najmniejszego grzechu), w duchu nabożeństwa do Miłosier-
dzia Bożego, czyli w postawie ufności wobec Boga i czynnej 
miłości bliźniego. Jest to – jak tłumaczy ks. prof. Ignacy Ró-
życki – łaska większa od odpustu zupełnego. Ten polega bo-
wiem tylko na darowaniu kar doczesnych należnych za popeł-
nione grzechy, ale nie jest nigdy odpuszczeniem samychże win. 
Najszczególniejsza łaska jest zasadniczo również większa niż 
łaski sześciu sakramentów z wyjątkiem sakramentu chrztu: 
albowiem odpuszczenie wszystkich win i kar jest tylko sakra-
mentalną łaską chrztu świętego. W przytoczonych zaś obietni-
cach Chrystus związał odpuszczenie win i kar z Komunią świę-
tą przyjętą w święto Miłosierdzia, czyli pod tym względem 
podniósł ją do rzędu „drugiego chrztu”. 

Pan Jezus obiecał także łaski doczesne 
Pan Jezus powiedział, że w tym dniu otwarte są wszystkie 

upusty Boże, przez które płyną łaski; niech się nie lęka zbliżyć 
do Mnie żadna dusza, chociażby grzechy jej były jako szkarłat 
(Dz. 699). W tym dniu wszyscy ludzie, nawet ci, którzy wcze-
śniej nie mieli nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego i dopiero 
się nawracają, mogą uczestniczyć we wszystkich łaskach, jakie 
Pan Jezus na to święto przygotował. Jego obietnice dotyczą nie 
tylko łask nadprzyrodzonych, ale i doczesnych dobrodziejstw, 
których zakres nie został ograniczony. Ludzie ufający mogą 
prosić o wszystko dla siebie i innych, byleby przedmiot modli-
twy zgodny był z wolą Bożą, czyli dobry dla człowieka w per-
spektywie wieczności. Łaski potrzebne do zbawienia są zawsze 
zgodne z wolą Bożą, bo Bóg niczego tak nie pragnie, jak zba-
wienia dusz, za które Jezus oddał swoje życie. Tak więc w 
święto Miłosierdzia wszystkie łaski i dobrodziejstwa są dostęp-

ne dla wszyst-
kich ludzi i 
wspólnot, by-
leby o nie pro-
sili z ufnością. 

Zadanie dla 
wiernych 

W dniu 
święta 
(pierwsza nie-
dziela po Wiel-
kanocy) obraz 
Miłosierdzia 
ma być uro-
czyście po-
święcony i 
publicznie 
uczczony, a 
kapłani mają 
mówić kazania 
o miłosierdziu 
Bożym i bu-
dzić ufność w 
duszach. Wier-
ni winni ten 
dzień przeży-
wać z czystym sercem, w duchu tego nabożeństwa, a więc w 
postawie ufności wobec Pana Boga i miłosierdzia względem 
bliźnich. Pierwsza niedziela po Wielkanocy jest świętem Miło-
sierdzia, ale musi być i czyn; i żądam czci dla Mojego miłosier-
dzia przez obchodzenie uroczyście tego święta i przez cześć 
tego obrazu (Dz. 742). 

Dlaczego Niedziela Miłosierdzia to akurat ten dzień? 
Wybór pierwszej niedzieli po Wielkanocy nie jest przypadko-

wy – na ten dzień przypada bowiem oktawa Zmartwychwstania 
Pańskiego, które wieńczy obchody Misterium Paschalnego 
Chrystusa. Ten okres w liturgii Kościoła wyraźniej niż pozosta-
łe ukazuje tajemnicę miłosierdzia Bożego, która najpełniej zo-
stała objawiona właśnie w męce, śmierci i zmartwychwstaniu 
Chrystusa. Ustanowienie święta Miłosierdzia Bożego w bezpo-
średnim sąsiedztwie liturgii męki i zmartwychwstania Chrystu-
sa podkreśla źródło i motyw przeżywanych tajemnic wiary. Jest 
nim, oczywiście, miłosierdzie Boga. Inaczej mówiąc – nie było-
by dzieła odkupienia, gdyby nie było miłosierdzia Boga. Ten 
związek dostrzegła św. Siostra Faustyna, która w 
„Dzienniczku” napisała: Widzę, że złączone jest dzieło odku-
pienia z dziełem miłosierdzia, którego żąda Pan (Dz. 89). 

Po raz pierwszy Pan Jezus mówił o pragnieniu ustanowienia 
tego święta w Płocku, gdy przekazywał swą wolę co do powsta-
nia obrazu: Ja pragnę – mówił w lutym 1931 roku do Siostry 
Faustyny – aby było Miłosierdzia święto. Chcę, aby ten obraz, 
który wymalujesz pędzlem, żeby był uroczyście poświęcony w 
pierwszą niedzielę po Wielkanocy, ta niedziela ma być świętem 
Miłosierdzia (Dz. 49). W następnych latach Pan Jezus powracał 
do tej sprawy w kilkunastu objawieniach, w których nie tylko 
określił miejsce tego święta w kalendarzu liturgicznym, ale 
także podał przyczynę jego ustanowienia, sposób przygotowa-
nia i obchodzenia oraz łaski do niego przywiązane. 

          za s. E. Siepak ZMBM 

Święto Miłosierdzia Bożego. Zobacz, co się stanie,  
gdy pójdziesz do kościoła! 
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St. Constance Table Tennis Club 
Our Club provides a place where professional, amateur, and 
recreational players can gather in a social and competitive envi-
ronment 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 Roman Harmata - 773 545 8581 x19  
Donate your unused table tennis equipment to our Parish and 
join our Club! 
 

Parafialny Klub Tenisa  Stołowego 
Zapraszamy wszystkich chętnych: zawodników zaawansowa-
nych i początkujących do wspólnej gry w tenisa stołowego. 
Wszyscy znajdą miejsce dla siebie. Nasze spotkania są w każdą 
środę o godz. 8:15 wieczorem na sali gimnastycznej. Po więcej 
informacji proszę dzwonić do Romana Harmaty 773 545 8581 
x19  Jeżeli masz stół do tenisa i go nie używasz w domu, ofia-
ruj go dla naszej Parafii i dołącz do Kubu! 

Our parish is looking for volunteers to help in the 
church decorating and cleaning. 

 
Nasza parafia poszukuje  wolontariuszy do pomocy 

w dekorowaniu  i czyszczeniu kościoła. 

Organizacja POLSCY PATRIOCI  
zaprasza na spotkania z  

Wojciechem Reszczyńskim 
wieloletnim dziennikarzem Polskiego 

Radia, Telewizji TRWAM i Radia 
Maryja, jednym z twórców sukcesu 

“Teleexpressu” i “Wiadomości”, zało-
życielem pierwszego Radia Wawa, 

Autorem wielu cenio-
nych książek i artykułów. 

Na spotkaniu zostanie poruszo-
nych wiele problemów takich jak: 

Katastrofa Smoleńska, Zmiany w Polskim Rzą-
dzie, Ustawa HR1226 czy Reprywatyzacja Mie-
nia. 

 
NIEDZIELA, 8 kwietnia 2018 godz 8:00 pm (po Mszy 

Św. o godz. 7:00 pm ) 
sala Ks. Borowczyka przy KOŚCIELE  

ŚW. KONSTANCJI 
5843 W. Strong St. w Chicago 

The Women’s Center Bulletin Announce-
ment for April, 2018 

     
 Pregnant women in difficult situa-
tions often find themselves feeling con-
fused, under pressure and alone. At The 
Women’s Center our counselors help 
them through friendship, counseling, and 
material assistance. We have saved over 

39,000 women and their babies from the horrible consequences 
of abortion. 
   VOLUNTEERS NEEDED: substitute and on-call (flexible 
hours are available); to sort donated items and assist clients in 
our Family Room; help with mailings and baby bottle projects; 
bi-lingual who are conversational in Spanish to help in special 
areas; male volunteers to assist with baby furniture donations; 
receptionist Thursday or Friday morning and occasionally Sat-
urday at our Evergreen Park office. For more info on these 
volunteer roles, call us at 708-320-4066.  
      If you wish to offer your time and talent, volunteers are 
needed to sell flowers after Masses for our annual sale on 
Mother’s Day weekend, May 12th and 13th, either at your par-
ish or at a parish other than your own.  Honor your mother by 
helping on behalf of mothers in crisis pregnancies. To volun-
teer for the flower sale, please contact us at 773-794-1313. 
   SEEKING DONATIONS:  We are in need of 4 strollers, 2 
double strollers, 5 high chairs, 4 toddler beds and 4 dressers.  
We need baby food (in date). Also needed are diapers in sizes 
5 and 6 only, girls clothes in sizes 2 and 24 months and boys 
clothes in sizes 6, 7, and 8. These items cannot be picked up 
unless accompanied by baby furniture. The families who re-
ceive these things are grateful for your generosity. For our ad-
dress where you can deliver these things or if a pick-up by a 
volunteer is needed, please call 773-794-1313. 

Dzień Skupienia/rekolekcje dla  
rodzin w parafii Św. Konstancji 
15 kwietnia od 10 rano do 1 po południu  

w Sali Handzel Center 
 

Serdecznie zapraszamy rodziny  
(z dziećmi) na dzień skupienia organizowany przez 
Ruch Domowego Kościoła w naszej parafii. Zajęcia 
będą prowadzone w trzech grupach: dorośli, dzieci 

młodsze oraz młodzież. Jeżeli rodzina chciałaby 
spożyć wspólny obiad prosimy o przyniesienie cze-

goś do wspólnego stołu lub złożenie donacji. 

NABOŻEŃTWO  
MEDJUGORSKIE 

   
Serdecznie zapraszamy wszystkich 

chętnych dzisiaj po Mszy św. o godzi-
nie 7 wieczorem. 
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Kolbe School of Polish Language 
Polska Szkoła im. św. Maksymiliana Marii Kolbe przy Parafii św. Konstancji 
5841 W. Strong St, Chicago, IL 60630 * Tel. (773) 283-3618    www. kolbeschool. org 

ZAPISY NA ROK SZKOLNY  2018/2019 
DNIA 14 KWIETNIA, 2018 

od godz. 9:00 rano do 1:00 po południu  

w Sali Borowczyka pod adresem 5864 W. Ainslie St.  Chicago, IL 60630 

                   $ 20 ZNIŻKI NA RODZINĘ, KTÓRA ZAPŁACI ZA SZKOŁĘ W CAŁOŚCI  
W DNIU ZAPISÓW. 

 W celu uzyskania dodatkowych informacji, prosimy o  kontakt : 
    #773 209 8300 lub # 773 319 5938 

W każdą 2 i 4 sobotę miesiąca o go-
dzinie 7 wieczorem zapraszamy 

wszystkich chętnych na spotkania 
grupy młodzieżowej  

Effatha! Spotkania odbywają się w 
konwencie! Wejście od strony ram-

py!  
 

Every 2nd and 4th Saturday 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! 

Be OPEN! 

Art of Caring    APRIL 14 
The 29th Annual Art of Caring, hosted by the 
Women's Board of Catholic Charities Lake 
County Services, is Saturday, April 14, at 6 
p.m. at the Deer Path Inn in Lake Forest. En-
joy a gourmet dinner, a $5,000 cash raffle 
drawing, , and a live auction. Money raised 
will benefit Catholic Charities programs in 
Lake County including Family Self-Sufficiency, 
food pantries, Diaper Depot, veteran support, 
and youth programs. To register, visit 
www.catholiccharities.net/artofcaring  or 
(847) 782-4115. 

http://www.catholiccharities.net/artofcaring
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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 14 kwietnia 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 15 kwietnia w Konwen-
cie 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 

Mercy Sunday/ Niedziela Miłosierdzia

PARAFIALNE GRUPY  DUSZPASTERSKIE 

Prezes Klubu “Polonia”  

 Kazimierz Milewski wraz  

z Zarządem  

zapraszają  na 

“Święconkę” 
która odbędzie się 

w niedzielę 8 kwietnia 2018 

o godzinie 3:00pm 

w Handzel Center 
5864 W. Ainslie Street Chicago, IL  

Cena Biletu: $15 dla członków  

oraz $20  

dla pozostałych gości 

Słodki Stół i Loteria to dodatkowe 
atrakcje tego popołudnia! 

Po rezerwację proszę dzwonić: 

(847) 718-1741 lub (773) 612-6074 
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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.  

Mercy Sunday/ Niedziela Miłosierdzia

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 T. Dzieszko A. Sanders 
E. Kotleba                                                                         

J. Ovist                                   Z. Grodecki           I. Klatka 
B. Kopala                              D. Drozd               N. Guagliardo 

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

B. Zagroba                              Sr. Justina  
C. Schiltz                                  C. Zagroba                               

9:00am 
Polish 

Father T. Buchowski S. Bania 
K. Kowal 

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

10:30am 
 

Father J. Heyd N. Dabrowska 
B. Kowalik 

M.Guillemette.                      P. Pomykalski       Sr. Perpetua 
P.Guillemette                        J. D’Anna               F. D’Anna        

12:00pm Father J. Heyd J. Gordon 
K. Kaczowka 

C. Manno       
J. Baloun                                 A. Parisi  

1:30pm 
Polish 

Father T. Dzieszko L. Greszta 
T. Milewska 

Siostry Misjonarki                 J . Wiechnik 
P. Wiszowaty                         K. Oleksy 

7:00pm 
Polish 

Father T. Buchowski D. Archacki 
D. Strek 

Siostry Misjonarki                 R. Radulski             
M. Kaźmierczak                     Z. Domożych           

 LITURGY MINISTERS FOR  April 14/15  


