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Third Sunday of Easter 

April 15,  2018

The two disciples recounted what had taken place on the way, and how Jesus was made 
known to them in the breaking of bread.  While they were still speaking about this, he 

stood in their midst and said to them, "Peace be with you." But they were startled and ter-
rified and thought that they were seeing a ghost. Then he said to them, "Why are you trou-
bled? And why do questions arise in your hearts? Look at my hands and my feet, that it is I 
myself. Touch me and see, because a ghost does not have flesh and bones as you can see I 

have." And as he said this, he showed them his hands and his feet. While they were still 
incredulous for joy and were amazed, he asked them, "Have you anything here to eat?" 

They gave him a piece of baked fish;  he took it and ate it in front of them. He said to them, 
"These are my words that I spoke to you while I was still with you, that everything written 

about me in the law of Moses and in the prophets and psalms must be fulfilled." 
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Monday, April 16 
  8:00am Eng + Elżbieta Strzelecka
  8:30am Pol + Krystyna Wallas McConville

Tuesday, April 17  
  8:00am Eng + Elżbieta Strzelecka
  7:15pm Pol  Intencje Specjalne

Wednesday, April 18  
 8:00am Eng  + Elżbieta Strzelecka
 8:30am Pol  + Antoni Chołota

Thursday, April 19 
  8:00am Eng  + Elżbieta Strzelecka
  8:30am Pol  Anna Chołota

Friday, April 20 
  8:00am Eng + Elżbieta Strzelecka
  8:30am Pol + Katarzyna Wieniba

Saturday, April 21 Saint Anselm, Bishop and Doctor of the 
Church 

  8:00am Eng + Elżbieta Strzelecka
  8:30am Pol + Jan Paciej
  4:30pm Eng + Sophie Setlik

+ William Ratschan
+ Joseph & Cecilia Gorski
+ Hilda Nunes

Michael & Cynthia Pottin 50th  Wedding
Anniversary

+ Charles Kirkland
Rev .Thaddeus Dzieszko in thanksgiving

Sunday, April 22 Fourth Sunday of Easter 
  7:30am Eng Arthur & Patsy Kopsian in thanksgiving 

for their 60th Wedding Anniversary 
  9:00am Pol + Józef Ochał

+ Maria Trojniak
+ Janina Krengiel
+ Andrzej Krengiel
+ Wacława Cichoń- Milewska
+ Teresa Zając
+ Janina Maśnica
+ Teresa Maśnica

Marcin Wojtulewicz - Urodziny
+ Zofia Bryła
+ Emilia Prawica
+ Jan Niewiarowski
+ Apolonia Iciński
+ Roman Podgórski
+ Piotr Potok
+ Teresa Lewandowska
+ Józef Potaczek
+ Ryszard Rybicki

+ Rozalia i Władysław Burzec
Danuta Nawrocka
Sebastian i Damian Szymański

+ Stanisław Kijowski
+ Stanisława Stańczyk
+ Józef Kogut
+ Jan Szczepanek
+ Jerzy Szczepanek
+ Marian Babicz

Wanda Lisiecki o powrót do zdrowia po
operacji

+ Adam Mizera w 9-tą rocznicę śmierci
10:30am Eng + Elżbieta Strzelecka
12:00pm Eng + Maria & Alojzy Klim
  1:30pm Pol O Boże błogosławieństwo dla Klubu

Przyjaciół  Ziemi Tarnowskiej (40-lecie
Klubu)
Marcin Wojtulewicz - Urodziny

+ Joseph & Łucja Milewski
+ Bartłomiej Barczyk
+ Jan Podsada w 1-szą rocznicę Śmierci
+ Krzysztof Piasecki
+ Adam Mizera w 9-tą rocznicę śmierci

Marek Milewski z okazji imienin
  7:00pm Pol Marcin Wojtulewicz – Urodziny

+ Marian Babicz

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=2ahUKEwjQqsGE163aAhXn5IMKHVebARkQjRx6BAgAEAU&url=https%3A%2F%2Fbiddefordchurchofchrist.com%2F2017%2F01%2F22%2Fhe-is-risen%2F&psig=AOvVaw2nFm0W1mMN3IYhjUw6v2Fh&ust=152338
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Morning Mass is celebrated at 
8:00am in English, Monday-Saturday 
8:30am in Polish, Monday & Wednesday-Saturday 

Monday, April 16 
No Activities 

Tuesday, April 17 
School Board Meeting-Faculty Lounge 
8:30am-7:00pm-Eucharistic Adoration 
2:30pm-Chaplet of Divine Mercy 
3:00pm-Koronka do Bożego Miłosierdzia 

Wednesday, April 18 
7:00pm English Parents Baptism Meeting-Registration re-
quired 
7:00 St. Constance Prayer Meeting 
7:30pm Glory & Praise Choir Practice 
8:00pm Table Tennis Club 

Thursday, April 19 
Polish Living Rosary 
2:30-3:30pm Church Cleaning 

Friday, April 2 
Youth Handbell Practice 
Kolbe Dance Group “Vera” 

Saturday, April 21 
4:30pm Polka Mass 
St Constance School Dinner Dance & Raffle 

Sunday, April 22 
No Activities  

Weekend Collection —  April 8, 2018 
Kolekta niedzielna —  8 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 
Weronika Sadlo 

School Lottery 
Apr 8 - Week 34 - Andrea Ancheta - #217 

TOTAL:  $  10,223.75 

Easter Monday $    1,638.00 
Rice Bowl  $    1,894.00  

  4:30pm  —  $    1,679.00 
  7:30am  —  $    898.00  
  9:00am  —  $   2,608.75 
10:30am  —  $    970.50 

12:00pm —  $    654.00 
1:30pm   —  $   2,011.50 
7:00pm   —  $   1,322.00 
Children: —  $   62.00 
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Drodzy Parafianie i Przyjaciele, 

 Witam i pozdrawiam wszystkich naszych parafian i 
gości w trzecią niedzielę wielkanocną. Dzisiaj spotyka-
my Zmartwychwstałego Jezusa ukazującego się Apo-
stołom, który pokazał im swoje rany i zasiadł z nimi 
do stołu aby spożyć posiłek (Łk. 24:35-48). Wszystkie 
Epifanie, czyli ukazania się Jezusa żywego, najlepiej i 
najpełniej potwierdzają fakt Zmartwychwstania. 

Życie Jezusa było wypełnieniem Pism i często to podkreślał. 
Chrześcijanin, który ma pragnienie naśladowania Jezusa, nie 
może tego faktu pominąć. Człowiek odkrywa w sobie różne 
potrzeby, ale wśród nich również potrzebę spełnienia, potrze-
bę sensu, celo-wości istnienia, z czym jest nierozerwalnie zwią-
zana również świadomość wartości. W naszym życiu muszą się 
spełnić Pisma, dlatego konieczną rzeczą jest oświecenie, które-
go doznali uczniowie, jak o tym czytamy dzisiaj. Wypełnić Pi-
sma to nasycić się spełnieniem. Gdy Józef i Maryja byli jeszcze 
zaręczeni, anioł Boga informował ich, że narodziny tego dziec-
ka są przewidziane przez Pisma. Zastanawiam się często  nad 
własnymi narodzinami. Świadomość, że byłem przewidziany 
przez Boga, wpływa na mnie afirmująco. Rodzice Jezusa prze-
bywając w Egipcie na wygnaniu, przypominali sobie słowa pro-
roka Ozeasza, który wieścił, iż z Egiptu będzie wezwany Syn 
Boga.  Gdy Józef przybył do Nazaretu, w jego głowie ciągle roz-
legały się szepty anioła mówiące o Dziecku, które będzie na-
zwane Nazarejczykiem, czyli człowiekiem poświęconym Bogu. 
Jezus wyprowadził się z Nazaretu, gdy stał się dojrzałym męż-
czyzną i zamieszkał na pograniczu Zabulona i Neftalego, aby 
spełnić słowa Izajasza, który zapowiadał ujrzenie wielkiego 
światła przez tych, którzy wegetowali w ciemności. Gdy spoty-
kały Go tysiące osób, z których wyganiał złe duchy i których 
uzdrawiał, tylko posługując się Słowem, spełniało się słowo 
Izajasza, który zapowiadał obarczenie Mesjasza ludzkimi cho-
robami. Ci którzy mają otwarte serce znają to doświadczenie. 
Nie możemy innym  pomóc, jeśli  nie weźmiemy w jakimś stop-
niu ich ciężaru,  na siebie. 

Czy na tobie też wypełnia się Słowo Pisma tak jak na Jezu-sie, 
o którym Izajasz mówił, że trzciny nadłamanej nie zgniecie, ani
nie dogasi ledwie tlejące go się płomyka? Czy masz takie do-
świadczenie, które pozwala ci na poczucie spełnienia, gdy niko-
go nie załamałeś i w nikim nie zgasiłeś płomyka obecność Du-
cha Świętego? Nawet wjazd na oślicy do Jerozolimy był przewi-
dziany prze proroka Zachariasza. Ale szczyt popularności dla
Jezusa stał się początkiem odrzucenia. Gdy ludzie szaleli z rado-
ści na widok Mesjasza wjeżdżającego do bram Jerozolimy, wi-
dział w tym znak wieszczący jego śmierć. Czy znasz na tyle Pi-
sma, by nie rozminąć się z własnym krzyżem, który jednocze-
śnie będzie początkiem nowego, zmartwychwstałego życia?

Chcę z całego serca podziękować Paniom Judith i Nancy 
Schubering, za ufundowanie nowego grilla do kuchni w naszej 
Sali Parafialnej Księdza Borowczyka. Niech Pan wynagrodzi za 
życzliwość i ofiarność. Jestem przekonany , że placki z nowego 
grilla będą smakowały wyśmienicie.  

Szczęść Boże! 

Dear Parishioners and Friends, 

Greetings to all our parishioners and guests on 
the Third Sunday of Easter!  Today we meet the 
Risen Jesus who appearing to the Apostles showed 
them his wounds and sat down with them at table 
to eat a meal (Luke 24: 35-48).  All of the Epipha-
nies – the appearances of the living Jesus – well and 
fully confirm the certainty of the Resurrection.    
 Jesus’ life was the fulfillment of the Scriptures, as He often 
emphasized.  A Christian who has the desire to follow Jesus 
cannot disregard this fact.  Man uncovers within himself vari-
ous needs, among them the need for fulfillment, for meaning, 
a purpose for existence inseparable from the consciousness of 
human worth.  Within our own lives, the Scriptures must be 
fulfilled, so of prime importance to us is the enlightenment 
the disciples experienced in today’s readings.  To fulfill the 
Scriptures is to fulfill ourselves.  While Joseph and Mary were 
still engaged, the Angel of God informed them that the birth 
of this Child was anticipated in the Scriptures.  I often wonder 
about my own birth; knowing that my existence was preor-
dained by God has had a positive effect on me.  Jesus’ parents, 
living in exile in Egypt, remembered the words of the prophet 
Hosea who predicted that the Son of God would be called out 
of Egypt.  When Joseph arrived at Nazareth, he kept hearing in 
his mind the whisperings of the angel regarding the Child who 
would be called the Nazarene—a man consecrated to God.  
Jesus, when he reached manhood, moved out of Nazareth and 
lived on the border of Zebulon and Naphtali to fulfill the 
words of Isaiah who foretold the seeing of a great light by 
those who dwelled in darkness.  When thousands of people 
from whom He cast out evil spirits and healed by His Word, 
came to meet Jesus, the prophecy of Isaiah that the Messiah 
would be burdened by human ills was fulfilled.  Those who 
have a compassionate heart are familiar with this experience.  
We cannot help others if we do not take their burden, to 
some extent, upon ourselves.   

Is the Word of Scripture being fulfilled in you as it was in 
Jesus, of whom Isaiah said that he would not crush the broken 
reed , nor would he quench the smoldering wick?  Have you 
had the experience that allows you to feel fulfilled for not 
hurting anyone nor extinguishing the flame of the presence of 
the Holy Spirit within them?  Yes, even Jesus’ entry into Jeru-
salem on a donkey was foretold by the prophet Zechariah.   
When the people were wild with joy at seeing the Messiah 
enter the Gates of Jerusalem,  Jesus recognized this as a sign 
of his impending death.  Do you know Scripture well enough 
not to miss the sign of your own cross which, in time,  will be 
the beginning of your new resurrected life?  

My sincere thanks to Misses Judith and Nancy Schubering 
for their donation of the new grill in  the kitchen of Father 
Borowczyk Hall.  May God reward you for your kindness and 
sacrifice.  I am certain that the pancakes prepared on the new 
grill will be most tasty. 

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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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 

No admittance without reservation

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 
Wcześniejsza rezerwacja jest konieczna. 
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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”. 

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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Young - At - Heart ON DEATH AND TAXES 
Copyright 2018 by John B. Reynolds (john@jrwrites.com) 

 Most people probably know the time-honored maxim--that 
only two things in life are certain: death, and taxes--but per-
haps most people don’t know its origin. I didn’t, 
anyway, until I looked it up just now. I’m way 
too lazy to do any scholarly research, of course, 
but it’s easy enough to tell you Wikipedia’s take 
on the matter…  “‘Death and taxes is a common 
reference to the famous quotation:  ‘Our new 
Constitution is now established, and has an ap-
pearance that promises permanency; but in this 
world nothing can be said to be certain, except death and tax-
es’ (Benjamin Franklin, in a letter to Jean-Baptiste Leroy, 
1789). However, Franklin's letter is not the origin of the 
phrase, which appeared earlier in Daniel Defoe's The Political 
History of the Devil: ‘Things as certain as death and taxes, can 
be more firmly believ'd.’ (The Political History of the Devil, 
1726), and in The Cobbler of Preston by Christopher Bullock 
(1716): ‘Tis impossible to be sure of any thing but Death and 
Taxes.’” 
 So there you go. If you haven’t been paying attention, Tax 
Day is today. April 15th. But there is a little twist again this 
year, given the vagaries of the calendar. With the 15th falling 
on a Sunday, Tax Day would typically move forward one day to 
tomorrow, Monday, April 16th.  But Tax Day 2018 is actually 
Tuesday, April 17th. Why, specifically? Because, as CNN.com 
explains, “…Monday, April 16th is Emancipation Day, a legal 
holiday in the District of Columbia. It marks the day that Presi-
dent Abraham Lincoln signed the Compensated Emancipation 
Act in 1862, which freed over 3,000 slaves in DC…” So the one-
day reprieve becomes a two-day reprieve. But regardless of a 
4/15, 4/16, or 4/17 deadline, the IRS still estimates that up to 
25% of the US population doesn’t get around to filing their 
taxes until two weeks before the deadline. That’s a lot of us, 
and unfortunately this year, I’m in that number. Hey! I’ve been 
busy!  
 “But in this world nothing can be said to be certain, except 
death and taxes.” With all due respect to Benjamin Franklin, 
Daniel Defoe, and Christopher Bullock…well…yes, and no. Tax-
es for sure are certain. Even Jesus and the apostles knew 
about taxes. I mean, remember that whole census tax conver-
sation around the Roman coin bearing Caesar’s likeness? But 
as believers, we know that death isn’t really death. “Peace be 
with you,” Jesus tells his friends again this week when he 
shows up in their midst. They think they’re seeing a ghost, but 
Jesus puts them at ease: “Why are you troubled? And why do 
questions arise in your hearts? Look at my hands and my feet, 
that it is I myself. Touch me and see, because a ghost does not 
have flesh and bones as you can see I have.” Jesus proceeds to 
show the disciples his hands and his feet, and his friends are 
“incredulous for joy.” As we should all be, knowing what we 
know. April 15/16/17 may be Tax Day, and there may be no 
escaping it. But we are an Easter people, and we know that 
ultimately, Franklin, DeFoe, and Bullock--though certainly in-
sightful, all--only got it half-right.  

We missed you all at the April Meeting.  Who would 
have thought two inches of snow would be a part of 
Monday's Meeting. The twenty brave souls who ven-
tured out had a wonderful time, ignoring the snow!!!! 

Our celebration was a huge success.  God Bless and 
Keep Sharon for her delicious luncheon.  We thoroughly 
enjoyed every morsel. 

Please mark your calendars!  It is here..Our most loved 
Polka Mass is fast approaching!!  Saturday, April 21st is 
just around the corner.  In addition to our special Polka 
Mass, you can join us in the Handzel Center following 
the Mass for Dinner and Polka Dancing.  This is just the 
thing to bring in Spring.  This Polka Mass is especially 
dedicated to our dear Father Ted. 

We look forward to seeing you on April 21st, The Polka 
Mass lifts your heart and fills your spirit with joy!  Don't 
miss out!!! When coming to the Polka Mass remember 
to wear your Young-At-Heart Button and sit in our desig-
nated area. 

Our May meeting will be Monday, May 14th! 
Any questions call Bernie (773) 594-0163 

National Child Abuse Prevention Month 

Since 1983, when April was designated as 
Child Abuse Prevention Month, communities 
across the country have used this month-long 

observance to increase awareness of child 
abuse and its prevention. It is a time when 

individuals, schools, businesses, hospitals, re-
ligious organizations, and social service agen-
cies join together to raise awareness of child 

abuse and neglect. 

Contact Prevent Child Abuse Illinois at 217-
522-1129 or visit their web site at

www.preventchildabuseillinois.org for ways you can 
help prevent child abuse in your community. 

The Office for the Protection of 
Children & Youth 

Archdiocese of Chicago 
 www.archchicago.org/departments/

protection/protection.shtm
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Ewa Wilczewska 

I wanted to receive my Confirmation and spoke with Sister Kinga about it. She directed me to the 
RCIA program. 

Before RCIA I was very uncomfortable about where I stood in my faith. During RCIA my eyes wid-
ened, my heart deepened, and I am now changed. Now I want to shout Jesus’ name from the 
rooftops! I wish I could put into words the profound impact RCIA had on my faith journey. Howev-
er, there are no words to express the immense love I feel. All I know is that I am now a follower of 
Jesus and for that I am ever grateful. 

Being Catholic to me means serving the less fortunate, doing the right thing even though some-
times you don’t want to and allowing others to be who they are without passing judgement. It 
means I have the freedom to speak to God the Father, the Son and the Holy Spirit or say a “Hail 
Mary” whenever I feel the need to. 

I intend to keep going to Mass on Sundays and spread the Word of God without being embarrassed. 

Dorota Wilczewska 

 There were two people who brought me to the RCIA program at St Constance, my mom and my 
sister Ewa. She wanted to receive her Confirmation as well since we did not receive it when we 
were younger. I wanted to become a full member of the Church. 
 I have gained so much about God and Jesus from the RCIA program. I learned about what Jesus 
did during His lifetime and how His word spread to those who believed in Him. 
 The Catholic faith to me means loving God and spreading His Word. It also means He is there to 
listen to our prayers. It also means going to Mass every Sunday. 
 I intend to keep going to Mass every Sunday and spreading the Word of God. I also intend to 
keep praying and never stop believing in God. 

Stephen Casica 

I was brought to St. Constance church by Father Ted. He recommended I join the RCIA program. I was recently mar-
ried at St. Constance (6/10/17) and I wanted to attend the program here. 

I have gained a lot of knowledge about the Bible and the life and death of Jesus. Connie has ex-
plained the meaning of passages and has been really patient in teaching us what the Bible is really 
saying. It has given me a new insight of the Bible. 

The Catholic faith to me is believing in the Holy Trinity and all the Sacraments of the Church. My 
faith makes the rest of the world make sense. It gives me a joy and optimism. Faith helps us 
change the world. Being a Catholic means, I have daily reminders to do good in the world. It is my 
responsibility not only to spread the Word, but to live it. 

I intend to live/share my Catholic faith by getting to know God more through prayer, reading the 
Bible and spending more time with other believers. I also want to listen to God more and attend 
church every Sunday. 

RCIA Candidates Testimonies  

 Catholic Charities Collection on Mother’s Day Janice and her husband were both fighting 
cancer when they came to one of Catholic Charities food pantries. Since they could not work, 
they needed help feeding their daughter and keeping their bodies strong through proper nutri-
tion.  Catholic Charities gave them the fresh food and produce, and connected them to the ap-
propriate services that they needed at a very difficult time in their life.   
 Please give to Catholic Charities on Mother’s Day to help families overcome enormous ob-

stacles.  Learn more at www.catholiccharities.net.  

“True power is service. We must serve all people especially the poor, the weak and the vulnerable.” – Pope Francis   
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The Woman’s Club 

The next meeting of the Woman’s Club is Monday, April 23, 2018, at 7:00 p.m. in Borowczyk Hall; doors open at 
6:30 p.m. for registration.   

How Does Your Garden Grow? It is Spring and time to start thinking about flowers, vegetables, and herbs.  Come to 
our meeting and hear Master Gardener Barbara Clark from the Horticulture Department at the University of Illinois Ex-
tension Program.  Her presentation “PARSLEY, SAGE, ROSEMARY AND THYME” is sure to give you ideas for 
growing your own herbs.   Join fellow members for an evening of information, companionship, and refreshments.  If you 
have any questions, please call Roberta at 321-444-2278.   

Don’t forget our Rummage and Bake Sale on Saturday, July 14, 2018. Vendors may reserve space by calling Roberta 
at 321-444-2278.  Mark the date on your calendars; it is a time to sell what you no longer need and to find new treasures.  

 Mother’s Day Spiritual Bou-
quet cards in English and Polish 
are available at the back of the 
church. Prayer is a wonderful 
gift and one way to remember 
our mothers, living and de-
ceased. 

Donations can be dropped 
into the collection basket or 
into the rectory mail slot.  We 
will pray for our Mothers on 
May 13, 2017 during all Holy 
Masses. 
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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. 

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. 

Mission Appeal at 
St. Constance Parish  

Sunday, April 15 
 Fr. Bogusław J. Gil, MIC.  will 

make the Mission Appeal on behalf 
of the Congregation of the Marian 
Fathers of the Immaculate Concep-
tion of the BVM.  The Appeal funds important pastoral 
projects in our poorer dioceses, where there are not 
enough resources to provide evangelization, religious 
education, and ministry training to their faithful. 
 Thank you in advance for your generous support of 
this worthy cause! 

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

 Ojciec Bogusław Gil , MIC ze zgromadzenia Księzy 
Marianów odwiedzi nasza parafię z apelem Misyjnym. 
Fundusze zebrane w czasie apelu Misyjnego są przezna-
czone na najbiedniejsze parafie na świecie, projekty 
ewangelizacyjne i edukacyjne wśród najuboższych. 
 Z góry dziękujemy za Waszą hojność i wsparcie tego 
apelu. 

Pomagamy Zuzi 
Rafało 

W dniu 20 czerwca 2015 r. Zuzia 
miała bardzo poważny wypadek 
samochodowy. Przez pierwsze kil-
ka dni była w śpiączce i walczyła o 
życie. Kiedy się obudziła, stało się 
jasne, że jest sparaliżowana od szyi 
w dol. Powiedziano nam, że ma niekompletny czterokończyno-
wy uraz rdzenia kręgowego (C1 - C4). Rdzeń kręgowy Zuzi nie 
jest całkowicie "zerwany", ale uraz pozostawił ją z paraliżem 
cztero-kończynowym i na respiratorze; jej mięśnie są zbyt sła-
be, by pozwolić na samodzielne oddychanie. 
Zuzia miała przeprowadzone 2 operacje w Loyola Hospital w 

Maywood w stanie Illinois, aby ustabilizować jej kręgosłup i 
zerwane ścięgna szyjne. Wszystko jest w rękach Boga. 
Pomoc można kierować na adres internetowy fundacji: 

www.gofundme.com/LoveForSusie 

Spotkanie Lektorów 
i Nadzwyczajnych Szafarzy Eucharystii  

połączone z Lectio Divina odbędzie się we wtorek, 
17 kwietnia po Mszy św. o godz. 7:00pm 
Zapraszamy również wszystkich chętnych  

do włączenia się w posługę lektora. 
W tym celu  prosimy telefonować do  
Romana Harmaty 773-545-8581 x19 
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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! 

Anawim - Schronisko dla bezdomnych 
Polaków potrzebuje pomocy.  

- Spotkanie z Teresą Mirabellą
Od blisko 30-lat schronisko pomaga Pola-
kom - mężczyznom pragnącym powrócić 
do społeczeństwa po przebytych nało-
gach, chorobach lub innych sytuacjach 
życiowych, które skazały ich na bezdom-
ność. Dzisiaj trzeba pomóc kobietom– 
Polkom, które wyszły ze szpitala po odby-
tej kuracji odwykowej lub chorobie i pozo-
stały bez dachu nad głową, a potrzebują 

kilkumiesięcznej rekonwalescencji i miejsca do startu na 
nowo.  
 Dwa lata temu zakupiono dom z przeznaczeniem dla 
kobiet, który potrzebuje remontu i dostosowania do tego 
celu. Od trzydziestu lat  schronisko Anawim prowadzi 
Teresa Mirabella, była sybiraczka, siostra trzeciego zako-
nu franciszkańskiego i pielęgniarka.  

S. Teresa Mirabella zwróci się do nas z apelem o po-
moc dla Polek i będzie w parafii św. Konstancji w niedzie-
lę 22 kwietnia na Mszach Św. o godz. 9:00am i 7:00pm. 
Wesprzyjmy z serca ten szlachetny cel. 

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 

MŁODZIEŻ 
Klasy: 7, 8 i Liceum 
Zapraszamy Was na spo-
tkania w każdą sobotę od 
6:00pm do 8:00pm w 
Konwencie. 
Na co możecie liczyć: 
• Ciekawe tematy
• Dyskusje, wspólna modlitwa
• Zabawa i dobre towarzystwo
• Aktywne wakacje z Pismem Świętym
Dla chętnych:
• nauka gry na gitarze
• nauka tańca
Jeżeli się zastanawiasz…….to spróbuj. Czasami 
warto zaryzykować, 
bycie we wspólnocie 
jest niesamowitą 
przygodą. 

ZAPRASZAMY 
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 Grupa Młodzieżowa Effatha 
Spotkania grupy młodzieżowej „Effatha” od-
bywają się w drugą i czwartą sobotę miesiąca 
o godz. 6pm w Konwencie. Wejście od strony
rampy. Spotkania prowadzi ks. Paweł Barwi-
kowski. Najbliższe spotkanie  28 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
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PARAFIALNE GRUPY  DUSZPASTERSKIE 

KARTKI NA DZIEŃ 
MATKI  

Dzień Matki w tym roku przypada w nie-
dzielę, 13 maja.  Piękne kartki w j. pol-
skim i angielskim są dostępne przy wej-
ściach do kościoła.  Na kopercie należy 
wypisać imię i nazwisko matki żyjącej lub 
zmarłej i wrzucić do koszyka z kolektą  
lub przynieść do biura parafialnego.  Na 
wszystkich Mszach świętych w niedzielę, 
14 maja będziemy modlić się w intencjach 
matek, które zostały przez Was polecone. 
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INFORMACJE O SAKRAMENTACH ŚWIĘTYCH 
Chrzty…  Sakrament Chrztu Świętego jest udzielany w języku angielskim i 
polskim. Chrzty w języku angielskim są w pierwszą i trzecią niedzielę, a w 
języku polskim w drugą i czwartą niedzielę każdego miesiąca. Rodzice są 
zobowiązani do wzięcia udziału w spotkaniu przygotowującym do tego 
sakramentu przed planowaną datą chrztu dziecka. Prosimy o skontakto-
wanie się z biurem parafialnym, aby zgłosić dziecko do chrztu.  
Sakrament Małżeństwa… Archidiecezja Chicago zaleca, aby osoby,   które  
planują   zawarcie   sakramentu   małżeństwa  zgłosiły  się  do biura para-
fialnego co najmniej cztery miesiące przed datą ślubu. Chcielibyśmy i usil-
nie zalecamy, aby w naszej parafii okres przygotowania trwać sześć mie-
sięcy. Prosimy, abyście najpierw ustalili termin w kościele, a następnie w 
innych miejscach. Zapraszamy więc do naszego biura parafialnego naj-
wcześniej jak tylko jest to możliwe . 
Sakrament Namaszczenia Chorych… Prosimy o kontakt z księdzem w celu 
ustalenia terminu przyjęcia tego sakramentu. Przypominamy, że nie wolno 
zwlekać z udzieleniem sakramentu chorych do momentu kiedy osoba bę-
dzie nieprzytomna lub bliska śmierci. 
Komunia Święta dla chorych…  Jeśli ktoś z was lub waszych bliskich choru-
je i chciałby przyjąć Komunię Świętą, to prosimy o zgłoszenie osoby chorej 
do biura parafialnego, do osoby odpowiedzialnej za Duszpasterstwo cho-
rych, aby ustalić datę odwiedzin w domu.  
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ST. CONSTANCE MISSION STATEMENT 
St. Constance Parish is a prayerful, caring, and welcoming 
Roman Catholic community. Originally founded in 1916 as 
an outreach church for Polish immigrants, it is now 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. Czesak
A. Drozd

A. Piwowarski R. Sendra A. Sanders
D. Drozd Z. Grodecki I. Klatka

7:30 am Father P. Barwikowski C. Schiltz B. Zagroba A. McGeever
N. Hoffmann C. Zagroba

9:00am 
Polish 

Father T. Dzieszko M Pawłowska 
T. Milewska

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

10:30am Father J. Heyd Y. Varabyeu
Y. Pinpin

H. Nowak P. Nowak J. Reynolds
K. Socke B. Kowalik P. Pomykalski

12:00pm Father J. Heyd L. Antonik
J. Baloun

C. Manno
J. Baloun A. Parisi

1:30pm 
Polish 

Father T. Dzieszko 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  April 21/22 




