
 

  

St. Constance Parish 
Sixth Sunday of Easter 

May 6,  2018

Congratulation  
and God’s Blessings 

to Reverend  
Thaddeus Dzieszko  

on the Occasion  
of His  

30th Anniversary  
of Ordination! 

 
 
 
 
 

Księdzu  
Proboszczowi  
Tadeuszowi 

Dzieszko życzymy 
wielu łask Bożych  
i błogosławieństwa  

z okazji 30 –tej 
rocznicy  

kapłaństwa! 
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Sixth Sunday of Easter/ Szósta Niedziela Wielkanocna

Monday, May 7   
  8:00am Eng  + Leonard & Irene Duszyński 
  8:30am Pol  + Elżbieta Strzelecka 
  7:30pm Pol        Intencje Specjalne 
    
Tuesday, May 8   
  8:00am Eng  + Elżbieta Strzelecka 
  7:30pm Pol        Intencje Specjalne 
 
Wednesday, May 9   
 8:00am Eng  + Elżbieta Strzelecka  
 8:30am Pol   Stanisław Grochowski - imieniny 
 7:30pm Pol        Intencje Specjalne 
    
Thursday, May 10 Saint Damien de Veuster, Priest 
  8:00am Eng  + Elżbieta Strzelecka 
  8:30am Pol   Dorota Zguniecka 
  7:30pm Pol        Intencje Specjalne 
    
Friday, May 11   
  8:00am Eng   Sr. Zofia Turczyn - Birthday 
  8:30am Pol  + Elżbieta Strzelecka  
  7:30pm Pol        Intencje Specjalne 
 
Saturday, May 12 Saint Nereus and Achilleus, Martyr; 
      Saint Pancras, Martyr 
 8:00am Eng   Dorota Strek in thanksgiving for all  
      blessings 
 8:30am Pol  + Marian Kocylowski 
 4:30pm Eng   For Our Mothers 
 7:30pm Pol   Intencje Specjalne 
     
Sunday, May 13 Seventh Sunday of Easter 
      The Ascension of the Lord 
  7:30am Eng   For Our Mothers 
  9:00am Pol   Za Nasze Matki 
10:30am Eng  For Our Mothers 
12:00pm Eng  For Our Mothers 
  1:30pm Pol   Za Nasze Matki 
  6:00pm Pol   Nabożeństwo Majowe 
  7:00pm Pol   Za Nasze Matki 

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=2ahUKEwiYrNK_seLaAhXo34MKHYhyCkYQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fenacademic.com%2Fdic.nsf%2Fenwiki%2F37401&psig=AOvVaw1lNcLYjyxo3EvysxMxBCqG&ust=1525191030101451
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8:00am English Mass Monday-Saturday 
8:30am Polish Mass Monday, Wednesday-Saturday 
 
During May Monday-Saturday 
7:00pm Polish May Devotions 
7:30pm Polish Mass  
 
Monday, May 7 
School Spring Concert 
 
 
Tuesday, May 8 
8:30am-7:00pm – Eucharistic Adoration 
2:30pm-Chaplet of Divine Mercy 
3:00pm-Koronka do Bożego Miłosierdzia 
 
 
Wednesday, May 9 
8:00am School Mass 
Glory & Praise Choir Practice 
 
Thursday, May 10 
2:30-3:30pm Church Cleaning 
 
Friday, May 11 
Youth Hand Bell Practice 
Kolbe School Dance Group “Vera” 
 
Saturday, May 12 
10:00am First Eucharist – English 
1:00pm First Eucharist - Polish 
Second Collection-Catholic Charities 
 
Sunday, May 13- Happy Mother’s Day 
Second Collection-Catholic Charities 
7:30am Holy Name Mass & Fellowship 
6:00pm May Devotions 

Weekend Collection —  April 29, 2018 
Kolekta niedzielna —  29 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 
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 
Estelle Gasowski 

Władysław Woody Palasinski 

School Lottery 

TOTAL:  $  8,739.50 
 
Adopt A Student  $    2,295.00 

  4:30pm  —  $        1,230.00  
  7:30am  —  $            511.00   
  9:00am  —  $         2,940.00  
10:30am  —  $         1,184.00 

12:00pm —  $              708.00 
1:30pm   —  $           1,300.50 
7:00pm   —  $               822.00 
Children: —  $                44.00 

Apr 29 - Week 37 - Justyna Saltouras - #316 
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Drodzy Parafianie i Przyjaciele, 
 
Jak ten czas szybko leci! Dzisiaj wspominam, maj 1988 
roku, kiedy otrzymałem święcenia kapłańskie z rąk 
Jego Eminencji  Kardynała Józefa Bernardyna. Byłem 
pierwszy z poza Archidiecezji Chicago, który został 
wyświęcony dla Archidiecezji Chicago. Tę decyzję 
podjął osobiście Kardynał Bernardin, na prośbę swojej 
matki Marii. Następnego dnia odprawiłem Mszę św. 
Prymicyjną tu w kościele św. Konstancji. Na tej Mszy 

św. byli obecni moi rodzice, Antoni i Maria Dzieszko, Maria 
Bernardin, wielu gości z Chicago i z okolic. Był również obecny 
Jego Ekscelencja Biskup Tadeusz Jakubowski, który towarzyszył 
mi i wspierał mnie przez wiele lat mojej kapłańskiej drogi. Było 
wielu z was, którzy do dnia dzisiejszego jesteście moimi przyja-
ciółmi. Niestety, z bólem serca muszę powiedzieć, że już wielu 
z tych którzy okazali mi wiele serca, miłości i dobroci, odeszło 
do Pana po wieczną nagrodę. Pamiętam o nich w modlitwach i 
Mszach świętych.  

Po Mszy św. Prymicyjnej odbyło się przyjęcie w sali „Handzel 
Center”, które przygotował Pan Edward Moskal wraz z Polską 
Szkołą św. M. Kolbe. Parafia św. Konstancji była moją pierwszą 
placówką a Ks. Tomasz Rzepiela moim pierwszym probosz-
czem. Moimi najbliższymi współpracownikami byli: Ks. Marcin 
Borowczyk, Ks. Robert Nedza oraz Ks. Ronan Pozen. Atmosfera 
była sympatyczna. Wtedy była tylko jedna polska Msza św. o 
godz. 8:30 rano, na którą przychodziło około dwieście osób. 
Rozwój parafii był przepiękny. Wkrótce Msza polska została 
przesunięta na godz. 9:00 rano i uczestniczyło już w niej po 
1400 osób. Mimo wprowadzenia dodatkowej Mszy świętej o 
godz. 1:30 po południu, ludzi ciągle przybywało. Każdego roku 
odprawiałem sam od 70 do 90 ślubów rocznie. Nie było zakry-
stianki. Do mnie należało całe przygotowanie, włącznie z usta-
wieniem klęczników i zamknięciem drzwi. Tu każdy kątek po-
znałem na pamięć. Zarząd Parafii sugerował zbudowanie pię-
trowego parkingu. Tak było do 1995 roku.  

Później przyszedł półroczny wyjazd do Rzymu, przenosiny na 
rok do parafii św. Ferdynanda i prawie sześcioletnie probostwo 
w Parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Cicero. Zarówno Gó-
rale jak i stara Polonia, Meksykanie i Amerykanie przyjęli tam 
mnie z ogromną życzliwością. Tam też byłem kapelanem Poli-
cji, Straży Pożarnej i miasteczka Cicero. Dzięki dobrej współpra-
cy z parafianami w tak krótkim czasie wyremontowałem 
wszystkie budynki parafialne. Podczas mojego pobytu w Cicero 
zainicjowałem dwa ogromne radiotony  w 1997 roku na Wały 
Jasnogórskie i  w 2001 roku na Kaplicę Cudownego Obrazu w 
Częstochowie. Dzięki dobrej współpracy ze Związkiem Narodo-
wym Polskim i dzięki stacjom radiowym WPNA i WNVR udalo 
się na te cele zebrać ponad dwa miliony dolarów. W wolnym 
czasie zajmowałem się pracą Ligi Katolickiej. Ojciec Generał 
Stanisław Turek i Ojciec Generał Izydor Matuszewski oraz Za-
kon Paulinów w dowód wdzięczności przyznali mi tytuł Konfra-
tra Zakonu i Order Jasnogórski.  

W 2003 roku powróciłem jako dziewiąty proboszcz Parafii 
św. Konstancji Jestem Wam wdzięczny za dobroć, za życzli-
wość, za miłość, za modlitwy, za wsparcie w trudnych chwilach. 
Cieszę się że, Bóg pozwolił abyśmy w 2016 roku wspólnie ob-
chodzili 100 lecie parafii. Będę wielu z was wspominać jako 
najwspanialszych Przyjaciół. Niezależnie od tego gdzie będę, 
moja wdzięczność i moje modlitwy będą zawsze przy Was. 
Niech Pan wszystkim Kapłanom, Siostrom Zakonnym, moim 
Parafianom, Przyjaciołom i mojej Rodzinie obficie błogosławi i 
za wszystko dobro wynagrodzi! Kocham Was i proszę o modli-
twę w mojej intencji! 

Dear Parishioners and Friends, 
         

How quickly time flies! Today, I remember May 
1988, when I was ordained a priest at the hands of 
His Eminence Joseph Cardinal Bernardin. I was the 
first seminarian from outside the Archdiocese of 
Chicago to be  ordained for this Archdiocese.  That 
decision was made personally by Cardinal Bernar-
din, at the request of his mother Maria. The next 
day I celebrated my First Holy Mass here in the 
church of St. Constance. Present at this Mass were my parents  
Antoni and Maria Dzieszko, as well as Maria Bernardin and 
many guests from Chicago and the surrounding area. Also 
present was His Excellency Bishop Thad Jakubowski, who ac-
companied me and supported me for many years of my priest-
ly journey. Many of you who are my friends to this day were 
there, too. Unfortunately, with heavy heart, I realize that 
many of those who had shown me much empathy, love and 
goodness have gone to the Lord for their eternal reward. I 
remember them in my prayers and Masses. 
      At the conclusion of  my First Mass, there was a reception  
in the "Handzel Center", prepared by Mr. Edward Moskal to-
gether with the  Saint M. Kolbe Polish School. The parish of St. 
Constance was my first parish assignment and Fr. Thomas Rze-
piela my first pastor. My closest associates were: Fr. Marcin 
Borowczyk, Fr. Robert Nedza and Fr. Ronan Pozen. The atmos-
phere was congenial. At the time, there was only one Polish 
Sunday Mass at 8:30 in the morning, which was attended by 
about two hundred people. From that time on, parish devel-
opment was thrilling. Soon, the Polish Mass was moved to 
9:00 in the morning with 1,400 people participating   Even 
with the introduction of an additional Mass at 1:30 in the 
afternoon, more people continued coming.  I celebrated 70 to 
90 weddings each year. There was no sacristan, so I had to do 
all the preparations, including setting up the kneelers and clos-
ing the doors of the church. I memorized every corner of the 
entire complex.  The parish administration, at some point, 
suggested building a multi-storied car park. So it continued  
until 1995. 
 After a six-month stay in Rome came a transfer for a year 
to Saint Ferdinand Parish, followed by an almost six-year pas-
torship at the Parish of Our Lady of Czestochowa in Cicero. 
Both  Highlanders and Old Polonia, Latinos and other Ameri-
cans accepted me there with great kindness. There I was also 
a chaplain of the Police, Fire Brigade and town of Cicero. 
Thanks to the good cooperation of the parishioners, I renovat-
ed all the parish buildings in a short time. During my stay in 
Cicero, I initiated two huge charitable radio campaigns: one in 
1997 for the renovation of the old Fortifications at Jasna Góra 
and another in 2001 for the Chapel of the Miraculous Image in 
Częstochowa. Thanks to the good cooperation of the Polish 
National Association and the WPNA and WNVR radio stations, 
we managed to collect over two million dollars for these chari-
ties. In my spare time I was involved in the work of the Catho-
lic League. Father General Stanisław Turek and Father General 
Izydor Matuszewski and the Pauline Order, in gratitude for my 
efforts, awarded me the title of  Confrere (Fellow) of the Mon-
astery and Order of Jasna Góra. 
 In 2003, I returned as the ninth pastor of St. Constance. I 
am grateful for your kindness, your generosity, your love, your 
prayers, and for your support in difficult times. I am glad that 
God allowed us to celebrate the 100th anniversary of the par-
ish together in 2016. I will remember many of you as my 
greatest friends. No matter where I will be, my gratitude and 
my prayers will always be with you. May the Lord bless in 
abundance all the associate priests, the sisters, my parishion-
ers, friends and my family; and may the Good Lord reward 
your every good deed!   I love you all and I  ask you to remem-
ber me in your prayers.  

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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Fr Thaddeus  Dzieszko  
30th Anniversary of Ordination ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
As you celebrate your 30th Anniversary of Ordination, we join you with 

prayers of thanksgiving for your ministry.  
May God grant you many years of Spiritual Joy, Health  and Happiness.  

 

Z okazji 30-lecia Święceń Kapłańskich życzymy obfitości łask Bożych, światła 
Ducha Świętego i opieki Matki Bożej. Niech Najwyższy Kapłan Jezus Chrystus 

zawsze Ci  błogosławi i będzie źródłem Twojej radości i spełnienia.  
 

Your faithful parishioners together with:  
Wierni parafianie oraz: 

 
 
 

Altar servers  
Eucharistic Ministers  
Finance Committee 
Counters  
Good Grief Group   
Holy Name Society  
Lectors  
Ministers of Care  
Missionary Sisters   
Music Ministry   
Parish Pastoral Council  

Parish School  
Rel. Education Program  
Rosary Groups  
School Board Members  
St. Constance Prayer Gr.  
The Home & School Assoc.  
The Sports Association 
Rectory Volunteers 
Glory & Praise Choir 
Lednica Choir 
Ave Maria Choir 

Children’s Bell Choir  
Brass Band 
Resurrection Servers 
Ushers  
Wake Ministers  
Women’s Club  
Young at Heart  
Pro-Life Group  
Parish Staff  
Youth Group “Effatha” 
Klub Sportowy 

Grupy Żywego Różańca  
Grupa Biblijna 
Koła Koronkowe 
Klub Polonia  
Polska Szkoła pw. św. 
Maksymiliana Kolbego  
Grupa Dzieci Boże  
Wicherki 
 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiAwMWrsOLaAhUn0YMKHZzpAqoQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.pinterest.co.uk%2Fpin%2F268245721534531459%2F&psig=AOvVaw1mnl0DWNYCmZxjzAMpajLn&ust=1525190619451643
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiAwMWrsOLaAhUn0YMKHZzpAqoQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.pinterest.co.uk%2Fpin%2F268245721534531459%2F&psig=AOvVaw1mnl0DWNYCmZxjzAMpajLn&ust=1525190619451643
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You are invited to pur-
chase from the "Tree of 
Life" a leaf on which you 
can place the names of 
your loved ones: parents, 
siblings, relatives, friends, 
parishioners, 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 mount-
ing 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 com-
plete 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”. 

Catholic Charities Collection on  
Mother’s Day 

 
As a senior citizen, 
Antonia does not 
have much income 
left after paying for 
rent, medications, and 
daily supplies. She 

relies on the Catholic Charities Senior Food Nutri-
tion Program for all of her meals.  Last year 145,547 
food packages were delivered to low-income seniors 
in Cook and Lake counties. Without the food they 
receive from us, they would have to choose between 
a healthy diet and paying for medication and other 
necessities.  
Please give to Catholic Charities on Mother’s Day to 
help seniors stay healthy.  Learn more at 
www.catholiccharities.net. 

 
“Charity, patience, and tenderness are very beautiful 
gifts. If you have them you want to share them with 

others.” – Pope Francis 

Youth Group Effatha went last Satur-
day to the facility of “Feed my Starv-
ing Children” organization and 
packed food for the poor.  
 

Grupa Effatha w minioną sobotę wy-
jechała do organizacji „Feed my 
Starving Children”  i pakowała żyw-
ność dla ubogich... 



 

8 Sixth Sunday of Easter/ Szósta Niedziela Wielkanocna

ON EARTH WEEK, GOLDEN RULES, AND 
LOVING ONE ANOTHER  

Copyright 2018 by John B. Reynolds (john@jrwrites.com) 
 
 Everybody knows about Earth Day. Everybody at least 
probably knows that we need to pollute less and 
recycle more, and Earth Day keeps this in front 
of us. I had a pair of earth shoes once, but I di-
gress… Earth Day. Seems like it’s been around 
forever, no? Maybe, but not quite. Per one 
online site, “First celebrated in 1970, Earth Day 
events in more than 193 countries are now coor-
dinated globally by the Earth Day Network.” 
Nice. We have only one earth, after all, and we need to take 
care of it. My employer got into the act by pulling together a 
series of Earth Day/Earth Week events 4/23 – 4/27 and inviting 
everyone in the company to play.  
 Yeah. On Monday they sent out a recycling guide encour-
aging us to “Think green” with reminders like, “Every ton of 
paper that is recycled saves seventeen trees,” and “The 
amount of wood and paper we throw away is enough to heat 
fifty million homes for twenty years.” Gee. When you put it 
that way… On Tuesday, they encouraged us to bring our own 
utensils. I did, but people who know me know that I like keep-
ing a fork close at hand anyway. You know. In case cake shows 
up. On Wednesday, we were asked to recycle our plastic bags. 
I brought in plastic bags-full. Thursday was “Accessory Ex-
change Day.” Perhaps I’ll miss them, but those ties were so 
1980…   
 And Friday? Friday was Clean-up Day! Here, we were given 
brown paper bags and blue plastic gloves and sent out into the 
surrounding world to pick up trash for an hour. Unfortunately, 
filling our collective bags wasn’t hard to do. Candy wrappers. 
Cardboard boxes. Paper towels. Plastic straws. Foam cups. 
Beer cans. Water bottles. And a couple of (unmatched ) hub-
caps. Actually, I can overlook the hubcaps, given that they may 
have popped off unbeknownst to the drivers who lost them. 
But I’m thinking everything else was purposefully discarded--
and, since we worked stretches of grassy and wooded land 
adjacent to Arlington Heights Road in Elk Grove Village-- prob-
ably from a passing car. The word is overused, but…really? 
 I asked a friend how people could possibly think it’s OK to 
throw their trash onto my landscape. Daisy helped me see the 
irony of it all. Litterers don’t want the stuff in their cars be-
cause they see it for what it is: garbage. Thinking only of them-
selves, then, they get rid of it by putting it into the larger 
world. Idiots. Litter used to just annoy me. Now it seriously 
annoys me. As I’ve been telling my children since they were 
small, “Be mindful of those who come after you.” Essentially, 
this is the golden rule (or, as Jesus tells us specifically in his 
sermon on the plain: “Do to others as you would have them do 
to you”). Essentially, too, it’s what he tells us today: “This I 
command you: love one another.”  I’m sure those people 
throwing out their candy wrappers, cardboard boxes, paper 
towels, plastic straws, foam cups, beer cans, and water bottles 
weren’t thinking about this at the time. Perhaps Earth Day/
Week--even in arrears--will help them think about it next time, 
before they let the litter fly.  

 Invitation! 
 We cordially invite 
everyone to the sol-
emn dedication of 
the new children of 
Fatima statues which 
will take place on 
May 13 on the anni-
versary of the Fatima 
apparitions at 
2:45pm, immediately 
following the Polish 
Mass. 
After the ceremony, we invite everyone for 
coffee and “pączki” to Borowczyk Hall. 
 
Fr. Thaddeus Dzieszko, Pastor 

 Zaproszenie! 
 Serdecznie zapraszamy wszystkich para-
fian na uroczyste poświęcenie nowych figur 
dzieci z Fatimy, które odbędzie się 13 maja 
w rocznicę objawień fatimskich o godzinie 
2:45 po południu, bezpośrednio po Mszy 
świętej. 
 Po błogosławieństwie zapraszamy 
wszystkich na kawę i pączki do Sali ks. Bo-
rowczyka 
 
Ks. Tadeusz Dzieszko - Proboszcz  

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiSxLTI3eLaAhUm34MKHdSoDXIQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fhu-benedikt.hr%2F%3Fp%3D91731&psig=AOvVaw3_TZgpyPgSiACmtcm1HW6O&ust=1525202853886428


 

9 Sixth Sunday of Easter/ Szósta Niedziela Wielkanocna

  

 

 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. 

Jesus said to his disciples: 
"As the Father loves me, so I also love you. Remain in my love. If you keep my command-
ments, you will remain in my love, just as I have kept my Father's commandments and remain 
in his love. 
"I have told you this so that my joy may be in you and your joy might be complete. 
This is my commandment: love one another as I love you. No one has greater love than this, 
to lay down one's life for one's friends. You are my friends if you do what I command you. 
I no longer call you slaves, because a slave does not know what his master is doing. I have 
called you friends, because I have told you everything I have heard from my Father. It was not 
you who chose me, but I who chose you and appointed you to go and bear fruit that will remain, 
so that whatever you ask the Father in my name he may give you. This I command you: love 
one another."          

This I command you: love one another. Sixth Sunday of Easter 
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Young - At - Heart 

Our Congratulations, love, and friendship to our dear 
Pastor Rev. Father Ted Dzieszko on the 30th Anniversary of 
your Ordination.  Celebratory Mass on Sunday, May 6, 
2018.  Mass at 3:30 pm 

Congratulations and Blessings to Sister Kinga Hoffman 
celebrating the 20th Anniversary of her Religious 
Vows.  We love you so much, Sister Kinga. Every time we 
see you, you have a smile on your face!  Your smile is con-
tagious. We are blessed to know you!. 

Our next meeting will be held on Monday, May 14, 
2018.    

Please note these changes.  We would like you to arrive 
in the hall no later than 10:45.  We will have a speaker who 
starts promptly at 11:00.  We have had this wonderful 
speaker before, her name is Del Norwood.  She will speak 
about  "Where did all the Butterflies go".   We want to be in 
our seats before she arrives.   

Luncheon will be served by 11:20 am as we will leave for 
Church at 12:30 to attend the Mass and May Crowning 
with our school children.  When the May Crowning is over, 
we will return to the Hall to be entertained by the Kinder-
garten Graduates.  It is going to be an "action-packed", fun-
filled meeting! 

Please remember to bring your goodies for the O'Hare 
Airport USO.  This time of year is especially busy welcoming 
our service people through the airport.  Let us show them a 
beautiful welcome filled with delicious treats!! 

Please remember to bring along all the articles you have 
been saving for the organizations we help throughout the 
year. 

I imagine for those who attended our beautiful Polka 
Mass in April, your toes are still tapping and the music is 
fresh in your mind.  The Polka Mass was an outstanding 
success.  Thank you to all who attended and if you missed it 
we will see you at the next scheduled Polka Mass.  A great 

big God Bless You and Thank You to Geri and Wally Henning 
for taking over the Polka Mass in my absence.  We are so 
grateful for their stepping in at the last moment to make 
our special Mass a success. 

The St. Constance School Dance/Fundraiser was a HUGE 
success.  A great big shout out to Dennis Moytka and his 
band for the music.  The event was talked about for days 
after.  Dancing and fun were had by all.  Thank you again, 
Dennis!  We are so glad to know you and your 
band!   Dennis gave us an update on his son-in-law, 
Ryan.  Ryan continues to face many medical challeng-
es.  Please keep Ryan and his family in your prayers. 

Prayers and good wishes to our neighbor parish, St. Rob-
ert's on the 20th Ordination Anniversary of 
their pastor,  Father Neil E. Fackler. Services will be held on 
Sunday, May 20, 2018, at the 12-noon Celebration Mass.  

Happy May Birthday wishes to Father Scott Donahue, 
Marie Mora, Dolores Bartyzel, Jane Wright, Ed Ciesla 
(95), Jeanne Le Clercq, Margaret Schaefer, Bill Le 
Clercq.   We wish you the happiest of birthdays!!! 

Happy Anniversary to Bill and Mary Jo LeClercq (28 
years),  Paul and Marilyn Guillemette(54 years) and  

James and Liz Glowa (37 years).  May our Blessed Mother 
shower you with special blessings!   Happy Anniversary! 

To the Boy Scout Community, we extend our prayers and 
sympathy at the loss of your Scout Master, Russ Grum-
mel.  Russ passed away this last week.  He spent his whole 
life devoted to scouts.  He passed away just before reaching 
his 100th birthday.  We extend our sincerest Sympathy to 
you all.  Russ has 169 Eagle Scouts to his credit.  We salute 
you, rest in peace. 

Our loving condolences and sympathy to the families of 
Pat Kopsain and Hilda Nunes.  We send our love and pray-
ers.  If you need anything, please call  

     Bernie   (773) 594-0163   

CALLING ALL VENDORS 
RUMMAGE SALE     CRAFT FAIR     VENDORS 

 
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.  Reservations are 
on a first come/first serve basis.  Guarantee yourself 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 roberta5829@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  
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Uwiecznij Twoich Bliskich na 
“Drzewie Życia”. 

    Zapraszamy do zaku-
pu listka z “Drzewa 

Życia", na którym moż-
na umieścić nazwiska 
swoich bliskich: rodzi-
ców, rodzeństwo, krew-

nych, przyjaciół, lub 
podziękować z okazji 
otrzymanego Sakra-

mentu I Komunii, Bierzmowania lub Małżeństwa. Niech 
pamięć o naszych bliskich i ważnych dla nas wydarze-

niach 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 doko-
nać wszystkich niezbędnych formalności. W sprawie do-

datkowych informacji prosimy dzwonić do sekretarki 
parafialnej Doroty Strek  
(773) 545 8581 ext. 0. 

We pray for Olivia. A. Sikorski who received 
the Sacrament of Baptism in our church and 

for her  parents. 
 

Modlimy się w intencji Olivii A. Sikorski, 
która otrzymała Sakrament Chrztu Św. oraz 

jej rodziców. 

Admission to the Altar Service - 2018 

 Meyer Brandon      Kasprzyk Patryk 
Ramirez  Nathaniel 

Przyjęcie kandydatów do grona  
Ministrantów - 2018 

Grych Kacper   Sejdak Aleksander 
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MAJ - MIESIĄC OFIAROWANY 
MARYI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA  

NABOŻEŃSTWA MAJOWE  
W NASZEJ PARAFII: 

OD PONIEDZIAŁKU DO SOBOTY  
O GODZ. 7:00 WIECZOREM. 

PO KAŻDYM NABOŻEŃSTWIE  
ZACHĘCAMY DO UCZESTNICTWA WE 

MSZY ŚW. O GODZ 7:30  
W NIEDZIELĘ NA „MAJÓWKĘ”  

ZAPRASZAMY O GODZ. 6:00 WIECZOREM 

ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU 
W każdy wtorek w naszym 
kościele odbywa się Adora-
cja Najświętszego Sakramen-
tu. Rozpoczynamy o godz. 
8:30 rano, a kończymy o 
7:00 wieczorem.  Koronka do 
Bożego Miłosierdzia o godzi-
nie 3:00pm. W czasie całego 
dnia Adoracji można składać 
osobiste intencje do skrzyn-
ki,  która znajduje się na 
środku kościoła. W tych in-
tencjach modlimy się na za-
kończenie adoracji o godz. 
7:00 wieczorem oraz podczas Mszy św.  o 7:15 w j. polskim.  

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 April 15, 2018 are 

$408,598 
 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, że nadszedł czas, aby 

wypełnić zobowiązania i przesłać je na poniższy ad-
res wydrukowany również na formularzu składko-

wym. 
Do 15 kwietnia 2018 nasza parafia złożyła $408,598. 

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

Archdiocese of Chicago, Gift Processing ,  
PO BOX 7256,  

Kensington Ct 06039-9902  

Ks. Proboszczu 
 

Młodzież parafii Św. Konstancji oraz 
grupa „Effatha” pragną złożyć księdzu 

najserdeczniejsze życzenia z okazji 
jubileuszu 30-lecia kapłaństwa. Dzię-

kujemy za życzliwość, wsparcie i 
szczere „ojcowskie” serce zawsze 

otwarte na młodych ludzi. 
Niech Pan Bóg błogosławi każdego dnia, a Maryja 

wspiera swoją matczyną miłością 
Szczęść Boże. 

 

Najbliższe spotkanie grupy młodzieżowej EFFA-
THA w tę sobotę (12 maja) o godz. 6:00pm w Kon-

wencie poprowadzi ks. Paweł Barwikowski. Na 
pewno Was zaskoczy czymś ciekawym. Więc jeśli 
nadal się zastanawiasz, czy przyjść …………… to 

CZEKAMY!!!  
.  

NABOŻEŃTWO  
MEDJUGORSKIE 

Serdecznie zapraszamy  
wszystkich chętnych w drugą 
niedzielę miesiąca (13 maja)  

po Mszy św. o godzinie 7 wie-
czorem. 
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The Women’s Center  -  May, 2018 
     

During the month of May we honor our blessed Mother, Mary, and our own mothers in a 
special way. We ask for your help for the pregnant mothers in difficult circumstances who 
come for assistance to The Women’s Center. Together, we will enable them to enjoy many 
Mother’s Days with their children. 
      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 furni-
ture donations; receptionist Thursday or Friday morning and occasionally Saturday at our Evergreen Park office. For 
more info on these volunteer roles, call us at 773-794-1313.  
   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 parish or at a parish other than your own.  Honor your mother 
by helping on behalf of mothers in crisis pregnancies. To volunteer for the flower sale, please contact us at 773-794-
1313. 
    SEEKING DONATIONS:  We need 5 infant car seat/carriers, 5 20-40 lb. car seats (all less than 7 years old),  4 
strollers, 2 double strollers, 5 high chairs, 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 receive these things are grateful for your generosity. For 
our address where you can deliver these things or if a pick-up by a volunteer is needed, please call 773-794-1313. 

Szczęść Boże! Zapraszamy rodziny z parafii Św. Konstancji na rekolekcje prowadzone przez 
ruch Domowego Kościoła w Camp Vista. Pragniemy poinformować, że trwają zapisy na 
czerwcowe rekolekcje od 17 do 24 w Camp Vista na stronie www.domowykosciol.org  Za-
chęcamy do zapoznania się z treścią filmików i prosimy o nieodkładanie zapisów na ostat-
nią chwilę. Niech Pan Bóg błogosławi! 

Camp Vista  

http://www.domowykosciol.org/
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 Gdyby ktoś zapytał, który miesiąc jest najpiękniejszy  
z pewnością byłby to maj. Drzewa zaczynają kwitnąć, śpiewają 
ptaki, wszystko zieleni się, a otoczenie wydaje nam się piękniej-
sze niż zazwyczaj. Właśnie dlatego maj wybrano na miesiąc 
Maryi.  Słynne „majówki” – nabożeństwa, odprawiane wieczo-
rami w kościołach, przy grotach, kapliczkach i przydrożnych 
figurach, na stałe wpisały się w krajobraz Polski, a także wielu 
innych miejsc na świecie, gdzie mieszkają nasi rodacy. W trak-
cie nabożeństwa odmawia się lub śpiewa Litanię Loretańską 
oraz modlitwę Pod Twoją Obronę.  
 Kult Matki Bożej pojawił się około V wieku na Wschodzie. 
Już wtedy śpiewano pieśni sławiące Maryję Pannę. Na Zachód 
dotarł on na przełomie XIII i XIV.  Hiszpański król Alfons X. za-
chęcał by wieczorami gromadzić się na wspólnej modlitwie 
przed figurami Najświętszej Maryi Panny. Odkrycie druku spo-
wodowało szybki rozkwit nabożeństwa. Po raz pierwszy maj 
został nazwany miesiącem Maryi w wydanej w 1549 r. w Niem-
czech książeczce „Maj duchowy”, która była odpowiedzią na 
herezje „reformacji”. 
 Ojcem nabożeństw majowych jest żyjący na przełomie XVII i 
XVIII wieku w Neapolu jezuita o. Ansolani. Organizował on w 
kaplicy królewskiej specjalne koncerty pieśni maryjnych, które 
kończył uroczystym błogosławieństwem Najświętszym Sakra-
mentem. Wielkim propagatorem tej formy czci Matki Bożej był 
jezuita, o. Muzzarelli, który w 1787 r. wydał specjalną broszur-
kę, którą rozesłał do wszystkich włoskich biskupów. Rozpo-
wszechnił je również w Paryżu, towarzysząc papieżowi Piusowi 
VII podczas koronacji Napoleona Bonaparte. To właśnie Pius VII 
obdarzył nabożeństwo majowe pierwszymi odpustami. Za 
uczestniczenie przynajmniej przez 10 dni w nabożeństwie ma-
jowym publicznie odprawianym można zyskać pod zwykłymi 
warunkami odpust zupełny. W 1859 r. kolejny następca św. 
Piotra – Pius IX, zatwierdził obowiązującą do naszych czasów 
formę nabożeństwa, składającego się z Litanii Loretańskiej, 
nauki kapłana oraz uroczystego błogosławieństwa Najświęt-
szym Sakramentem. 

Maj - miesiąc poświęcony Maryi 

 W Polsce pierwsze odnotowane nabożeństwa majowe zo-
stały wprowadzone w 1838 r. przez jezuitów w Tarnopolu. W 
połowie XIX w. „majówki” odprawiane już były w wielu mia-
stach, m.in. w Warszawie w kościele Św. Krzyża, w Krakowie, 
Płocku, Toruniu, Nowym Sączu, Lwowie i Włocławku. 
Litania Loretańska, która jest główną częścią nabożeństw ma-
jowych, powstała prawdopodobnie już w XII w. we Francji. 
Zebrane wezwania sławiące Maryję Pannę zatwierdził 11 
czerwca 1587 r. papież Sykstus V. Swoją nazwę zawdzięcza 
włoskiej miejscowości Loretto, gdzie była niezwykle popularna. 
Ponieważ często modlący się dodawali do niej własne wezwa-
nia, w 1631 r. Święta Kongregacja Obrzędów zakazała dokony-
wania w tekście samowolnych zmian. Nowe wezwania posia-
dały aprobatę Kościoła i wynikały z rozwoju Mariologii. W Pol-
sce jest o jedno wezwanie więcej. W okresie międzywojennym, 
po zatwierdzeniu przez Stolicę Apostolską uroczystości Naj-
świętszej Maryi Panny Królowej Polski, za zgodą papieża Piusa 
XI, do Litanii dołączono wezwanie „Królowo Polski”. 
              Opr. RH 

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 8:00pm 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 wszyst-
kich chętnych: za-
wodników zaawanso-
wanych i początkują-
cych do wspólnej gry 
w tenisa stołowego. 
Wszyscy znajdą miej-
sce dla siebie. Nasze 
spotkania są w każdą 
środę o godz. 8:00 

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, 
ofiaruj go dla naszej 
Parafii i dołącz do 
Kubu! 
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Grupa Młodzieżowa Effatha  
 

Spotkania grupy młodzieżowej „Effatha” od-
bywają się w każdą sobotę miesiąca o godz. 
6pm w Konwencie. Wejście od strony rampy. 
Spotkania prowadzi ks. Paweł Barwikowski.  

 
Ks. Paweł Barwikowski: (773) 545-8581 ext.36 

         

                                    Wicherki 
 

Grupa dziecięca  „Wicherki” prowadzona przez s. Kingę 
Hoffmann spotyka się we wtorki o godz. 6:00 wieczorem w 
szkole. Więcej informacji można uzyskać u Sr. Kingi. 
Wciąż zapraszamy nowych chętnych. 

 
Sr. Kinga Hoffmann: (773) 545-8581 ext.40 

 
 
 
 

 

 
Dziecięce Kółko Różańcowe  

 

W każdą pierwszą niedzielę miesiąca o 
godz. 12:40 po południu spotyka się gru-
pa Dziecięcego Kółka Różańcowego 
Błogosławionej Karoliny Kózki, prowa-
dzona przez Sr. Annę Kalinowską. Po 
więcej informacji prosimy o kontakt z 

Sr. Anną. 
Sr. Anna Kalinowska: (773) 526-3995 

 
Spotkania Biblijne dla dorosłych 

 
Najbliższe Spotkanie będzie 6 maja 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 

Sixth Sunday of Easter/ Szósta Niedziela Wielkanocna

PARAFIALNE GRUPY  DUSZPASTERSKIE 

KARTKI NA DZIEŃ MATKI  
Dzień Matki w tym roku przypada w niedzielę, 13 
maja.  Piękne kartki w j. polskim i angielskim są 
dostępne przy wejściach do kościoła.  Na kopercie 
należy wypisać imię i nazwisko matki żyjącej lub 
zmarłej i wrzucić do koszyka z kolektą  lub przy-
nieść do biura parafialnego.  Na wszystkich 
Mszach świętych w niedzielę, 13 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.  

Sixth Sunday of Easter/ Szósta Niedziela Wielkanocna

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 P. Barwikowski A. Drozd 
A. Sanders 

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

7:30 am Father P. Barwikowski A. McGeever Sr. Justina                              C. Schiltz 
B. Zagroba                             C. Zagroba 

9:00am 
Polish 

Father T. Dzieszko S. Bania 
K. Kowal 

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

10:30am 
 

Father J. Heyd J. Reynolds 
G. Reynolds 

K. Socke                                  B. Kowalik             Sr. Perpetua 
P. Nowak                                H. Nowak              P. Pomykalski 

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

C. Manno       
J. Baloun                                 A. Parisi  

1:30pm 
Polish 

Father P. Barwikowski M. Benbenek 
L. Ballarin 

Siostry Misjonarki                 J . Wiechnik 
P. Wiszowaty                         K. Oleksy 

7:00pm 
Polish 

Father P. Barwikowski R. Sieklucki 
R. Harmata 

Siostry Misjonarki                 R. Radulski             
M. Kaźmierczak                     Z. Domożych           

 LITURGY MINISTERS FOR  May 12/13  


