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Jesus said to his disciples: “Go into the whole world and proclaim the gospel to every 
creature. Whoever believes and is baptized will be saved; 

whoever does not believe will be condemned. These signs will accompany those who be-
lieve: in my name they will drive out demons, they will speak new languages. 

They will pick up serpents with their hands, and if they drink any deadly thing, it will not 
harm them. They will lay hands on the sick, and they will recover.” 

So then the Lord Jesus, after he spoke to them, was taken up into heaven and took his seat 
at the right hand of God. 

But they went forth and preached everywhere, while the Lord worked with them  
and confirmed the word through accompanying signs. 

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


 

2 

 

Monday, May 14   Saint Matthias, Apostle 
  8:00am Eng  + Henryk Czopek 
  8:30am Pol  + Helena Kijowska 
12:45pm Eng   May Crowning Mass 
  7:30pm Pol        Intencje Specjalne 
     
Tuesday, May 15  Saint Isidore 
  8:00am Eng  + Jan Demczuk 
      Sr. Zofia Turczyn – Name Day    
  7:30pm Pol        Intencje Specjalne 
  
Wednesday, May 16  
 8:00am Eng  + Mary Gruber  
 8:30am Pol  + Krystyna Wallas McConville 
 7:30pm Pol        Intencje Specjalne 
    
Thursday, May 17   
  8:00am Eng  + Bronisława i Adam Kołodziej 
  8:30am Pol   Krzysztof  Piech 
  7:30pm Pol        Intencje Specjalne 
    
Friday, May 18  Saint John I, Pope and Martyr 
  8:00am Eng   Maria Perea for her 90th Birthday 
  8:30am Pol  + Marian Błachaniec 
  5:15pm Pol   Kolbe School Graduation Mass 
  7:30pm Pol        Intencje Specjalne 
 
Saturday, May 19   
 8:00am Eng  + Frank Kucharski 
 8:30am Pol  + Antoni i Józefa Chmiel 
10:00am Pol   Kolbe School Graduation Mass 
  4:30pm Eng  + Sophie Setlik 
     + Joseph Mortyka 
     +  Rita Szczepanik 
      Mr. & Mrs. B 
      Estelle Gasowski 
  7:30pm Pol   Intencje Specjalne 
     
Sunday, May 20  PENTECOST SUNDAY 
7:30am Eng  + Tina Oraha 
     + Jadwiga Milewska 
  9:00am Pol  + Józef Ochał 
     + Maria Trojniak 
     + Janina Krengiel 
     + Andrzej Krengiel 
     + Wacława Cichoń- Milewska 
     + Teresa Zając 
     + Janina Maśnica 
     + Teresa Maśnica 
     + Zofia Bryła 
     + Emilia Prawica 
      Ks. Paweł Barwikowski z okazji  
      2 rocznicy święceń kapłańskich 
     + Jan Niewiarowski 
     + Roman Podgórski 
     + Piotr Potok 
     + Anthony Tomaszewski 
     + Józef Potaczek 
     + Rozalia i Władysław Burzec 
     + Genowefa i Stanisław Kubus 

     + Józef Kogut 
     + Stanisława Stańczyk 
     + Józef Szczurek 
      Zofia Duż o zdrowie i Boże  
      błogosławieństwo 
     + Sławomir Krengiel 
     + Władysław Zagodny 
     + Marian Błachaniec 
     + Eugeniusz Włodyka 
     + Władysław Sieczka 6-ta rocznica śmierci 
     + Józefa i Feliks Ochał 
10:30am Eng  + Dorothy Wiśniewski 
12:00pm Eng  + Dominic & Anna Cale 
  1:30pm Pol   Ks. Paweł Barwikowski z okazji  
      2-giej rocznicy święceń kapłańskich 
     + Leopold Majka 
     + Jan Posada 
     + Marian Babicz 
     + Janina i Franciszek Syrek 
     + Łucja i Józef Milewski 
     + Anna Pawlik 
     + Andrzej Chodnicki w 4-tą rocznicę śmierci 
     + Czesław Ramotowski 
     + Mieczysław Ramotowski 
     + Natalia Ramotowska 
     + Mateusz, Zofia i Halina Malinowski 
  6:00pm Pol   Nabożeństwo Majowe 
  7:00pm Pol   Ks. Paweł Barwikowski z okazji  
      2-giej rocznicy święceń kapłańskich 
     + Elżbieta Strzelecka 

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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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 14 
10:45am Young At Heart Meeting 
7:00pm Polish Baptism Meeting-Registration required 
Woman’s Club Board Meeting 
 
Tuesday, May 15 
8:30am-7:00pm – Eucharistic Adoration 
2:30pm-Chaplet of Divine Mercy 
3:00pm-Koronka do Bożego Miłosierdzia 
 
Wednesday, May 16 
7:00pm English Baptism Meeting-Registration required 
Glory & Praise Choir Practice 
7:00pm St. Constance Prayer Meeting 
 
Thursday, May 17 
2:30-3:30pm Church Cleaning 
Polish Living Rosary 
 
Friday, May 18 
Youth Hand Bell Practice 
Kolbe School Dance Group “Vera” 
5:15pm Kolbe School Graduation Mass 
 
Saturday, May 19 
10:00am Kolbe School Graduation Mass 
4:30pm Second Collection – Adopt a Student 
 
Sunday, May 20-Pentecost  
Second Collection – Adopt a Student 
Polonia Club Meeting 
6:00pm May Devotions 

Weekend Collection — May 6, 2018 
Kolekta niedzielna —  6 maja, 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 
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 
Suzanne F. Prokuski 

School Lottery 

TOTAL:  $  8,127.50 
 
Mothers Day  $    1,313.50 

  4:30pm  —  $        1,039.00  
  7:30am  —  $            733.00   
  9:00am  —  $         2,202.00  
10:30am  —  $         1,010.00 

12:00pm —  $           1,128.00 
1:30pm   —  $           1,091.50 
7:00pm   —  $               880.00 
Children: —  $                43.00 

Week 38 May 6 Annemarie Zegarski #374 
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Drodzy Parafianie i Przyjaciele, 
 
Najważniejszym nakazem pozostawionym przez wstę-
pującego do nieba Jezusa było głoszenie Ewangelii na 
cały świat. To nakaz oznajmiający nam jednocześnie, 
że śmierć, później Zmartwychwstanie, a w rezultacie 
Zbawienie dotyczy nie tylko nas, tych wybranych, 
którzyśmy uwierzyli i przyjmujemy Jego naukę, lecz 
także tych, którzy, mimo iż nie znają zasad wiary, są 

predestynowani do uwierzenia, usprawiedliwienia i Zbawienia. 
Poucza nas Jezus, by tych, którzy o Nim jeszcze nie słyszeli, 

informować, ewangelizować i prowadzić do wspólnej chwały. 
Słowa przekazywane nam poprzez Dzieje Apostolskie: «Nie 
wasza to rzecz znać czasy i chwile, które Ojciec ustalił swoją 
władzą, ale gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego 
moc i będziecie moimi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei, 
i w Samarii, i aż po krańce ziemi». (Dz 1,7-8) skierowane były 
wprawdzie do uczniów, ale pośrednio skierowane są również 
do nas, bowiem przyjmując chrzest staliśmy się Jego uczniami, 
na których ciąży obowiązek głoszenia prawdy. 

W jaki sposób z godnością wypełnić ten obowiązek? To nasz 
największy problem, z którym borykać się będziemy do końca 
naszego ziemskiego życia. Ale jest dla nas nadzieja, bowiem 
kieruje nami miłość i dobro. Święty Paweł dokładnie określa 
nasze zadania: „Niech da wam światłe oczy serca tak, byście 
wiedzieli, czym jest nadzieja waszego powołania, czym bogac-
two chwały Jego dziedzictwa wśród świętych i czym przemożny 
ogrom Jego mocy względem nas wierzących – na podstawie 
działania Jego potęgi i siły.”(Ef 1,18-19). 

 Chcę z całego serca podziękować, Pani Teresce Milewskiej 
oraz całemu Komitetowi, który tak pięknie przygotował moją 
uroczystość 30-lecia święceń kapłańskich.  Siostrze Zofii z komi-
tetem za dekoracje kościoła a Siostrze Kindze za koordynację 
Liturgii Mszalnej.  Jestem Wam niezmiernie wdzięczny, zarów-
no osobom indywidualnym jak i organizacjom, za waszą obec-
ność, życzliwość, ciężką pracę i zaangażowanie.  Nie spodzie-
wałem się, że tak wielu z was zaszczyci swoją obecnością. Wa-
sze słowa i życzenia były do głębi wzruszające i pozostaną w 
mojej pamięci do końca mojego życia.  Niech Matka Boża Fa-
timska wstawia się w każdej waszej potrzebie. Niech Pan wyna-
grodzi Wam obfitym błogosławieństwem w waszym dalszym 
życiu. Obiecuję Wam moją modlitwę i proszę o modlitwę w 
mojej intencji. Dziękuję Wam i kocham Was! 

Dzisiaj również w Stanach Zjednoczonych i wielu krajach 
świata, celebrujemy Dzień Matki. Jest to dzień bardzo szczegól-
ny, wypełniony ciepłem, miłością, wspomnieniami z dzieciń-
stwa, wdzięcznością dzieci i modlitwą. Zachęcam w sposób 
szczególny do modlitwy w intencji drogiej mamy. Tej która 
może jest jeszcze obok ciebie, lub tej której oczy już zagasły. 
Matka jest tą osobą która przekazuje życie, miłość i wszystkie 
te najpiękniejsze wartości włącznie z wiarą, aby ciebie przygo-
tować do życia w świecie. W Dniu Matki każde dziecko chce 
wyrazić jej za to swoją wdzięczność. Niech Pan błogosławi na-
sze drogie Mamy, a zmarłe przyjmie do społeczności świętych 
w niebie. Szczęść Boże!  

Dear Parishioners and Friends, 
 
The most important command left by Jesus 

as He ascended into heaven was to preach the Gos-
pel to the whole world. This instruction simultane-
ously makes known that death, then resurrection 
resulting in Salvation, applies not only to us, the 
chosen who believe and accept His teachings, but 
also to those who, although they do not yet know 
the principles of faith, are predisposed to believ-
ing, reconciliation and salvation. 

Jesus instructs us to inform, evangelize, and guide others to 
shared glory. The words conveyed to us in the Acts of the 
Apostles: “It is not for you to know the times or seasons that   
the Father established by His own authority. But you will re-
ceive power when the Holy Spirit comes upon you; and you 
will be my witnesses in Jerusalem, and throughout Judea and 
Samaria, and to the ends of the earth.” (Acts 1,7-8) although 
actually directed to the disciples, are indirectly addressed to 
each of us, for by Baptism we have become His disciples upon 
whom is incumbent the proclamation of truth. 

How can we fulfill this obligation with dignity? This is our 
greatest problem, one with which we will wrestle until the end 
of our earthly lives. But there is hope for us yet, for we 
are guided by love and goodness. St. Paul clearly spells out our 
tasks: “May the eyes of your hearts be enlightened, that you 
may know what is the hope that belongs to His call, what are 
the riches of glory in His inheritance among the holy ones, and 
what is the surpassing greatness of His power for us who be-
lieve, in accord with the exercise of His great might:” (Eph 1,18
-19). 

I wholeheartedly thank Teresa Milewska and the entire 
Committee for beautifully preparing the celebration of the 
30th Anniversary of my Ordination; Sister Zofia and committee 
for decorating the church; and Sister Kinga for coordinating 
the Mass Liturgy. I am profoundly grateful to you all, both 
individuals and organizations, for your presence, kindness, 
hard work and commitment. I did not expect so many of you 
to honor me with your presence. Your greetings and good 
wishes were deeply moving and will remain in my memory 
until the end of my life.  Through the intercession of Our Lady 
of Fatima, may your every need be satisfied.   May the Lord 
reward you with a future of His abundant blessings.  I promise 
to keep you in my prayers and ask you to keep me in yours.  I 
thank you and I love you! 

Today the United States and many countries around the 
world celebrate Mother’s Day. This is a very special day filled 
with warmth, love, memories of childhood, gratitude and 
prayer. I encourage each of you to say a very special prayer 
today for your own dear mother, the one who still walks at 
your side, or the one who has already passed on.  A mother 
is someone who gives us life, love and the most wonderful of 
family values, particularly faith, to prepare us for our future 
lives. On Mother’s Day all children strive to express grati-
tude for their mothers. We pray that the Lord blesses all our 
dear mothers and brings those who are deceased into com-
munion with the saints in heaven.  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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Mother’s Day Blessing 

 
Loving God, 
as a mother gives life  
and nourishment to her children,  
so you watch over your Church.  
Bless these women, 
that they may be strengthened  
as Christian mothers.  
Let the example of their faith and love 
shine forth.  
Grant that we,  
their sons and daughters,  
may honor them always 
with a spirit of profound respect.  
Grant this through Christ our Lord.  
Amen. 

Błogosławieństwo  
na Dzień Matki  
 
Boże pełen Miłości,  
jak matka dająca życie i pokarm dzieciom,  
tak Ty dbasz o swój Kościół.  
Błogosław wszystkim kobietom,  
aby jako chrześcijańskie matki  
były umocnione Twą Miłością.  
Niech przykład ich wiary i miłości  
nadal  jaśnieje.  
Pozwól, abyśmy my, ich synowie  
i córki  
zawsze czcili je i oddawali im głęboki  
szacunek.  
Prosimy o to przez Jezusa Chrystusa  
naszego Pana.  
Amen. 
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ON A LIFE WELL-LIVED, AND MOTHERLY  
LESSONS 

Copyright 2018 by John B. Reynolds (john@jrwrites.com) 
 
 Roughly a year ago now--Father’s Day 2017, actually--I 
wrote a column about Russ Gremel. I wrote specifically about 
the Chicago Tribune headline stating at the time, 
“98-year-old had ‘good life; gives away $2M…
Walgreens shares go to Audubon for wildlife 
sanctuary.” I explained how my wife and I came 
to know Russ as the local Boy Scout troop’s 
scoutmaster who led our son Paul to his Eagle 
award, adding that while I was aware Russ had 
retired early to spend more time with the Scouts, and while I 
was aware he’d lived frugally and made good investments ena-
bling him to do this, I wasn’t aware he’d purchased $1,000 
worth of Walgreen’s stock 70 years ago and just left it alone. 
Wow. 
 Russ passed away on April 22 at the age of 99. The wake 
was held a week or so later, and the funeral a couple of days 
later still. For a guy who never married--and who outlived 
most of his family and compatriots--Russ packed Malec Funer-
al Home, the Congregational Church of Jefferson Park, Irving 
Park Cemetery, and Przybylo’s White Eagle for the luncheon 
afterward. A former Scout at Przybylo’s said that on average, 
4% of boys who begin in scouting achieve the Eagle award. 
Russ’s average, though, was 23%. All told, he put through al-
most 190 Eagles. He touched a lot of lives, this guy, and it 
showed. The memorial booklet was subtitled “A life well-
lived.” Truly. 
 As the luncheon began, those with Russ stories to tell were 
invited to step up to the mic. Many did. Now, on Mother’s 
Day, I recall one story in particular told by a former Scout 
whose mom years prior had found (Gremel) religion. You need 
to know that Russ always had his Scouts walk their gear to the 
campsite even though the site had an access road. Seems the 
mom in question thought this gear-walking was nonsense--
especially given that the site was maybe a mile from the main 
parking lot--so she offered to drive her young son and some of 
his Scout friends in. They had the presence of mind to say no, 
but I guess she talked them into at least letting her drive their 
packs in. Oh, my. 
 As the story goes, she pulled up to the site and Russ asked 
what she was doing. She told him, and even asked Russ for a 
hand in unloading the gear. Oh, my.  Russ explained how 
things worked in Troop 979. The mom said in effect that there 
was more than one way to run a troop. Acknowledging this, 
Russ then started packing up all of his own gear. The mom 
asked what he was doing. Russ said that he used to be the 
scoutmaster, but apparently she was in charge now, so he was 
going home. Man, I wish I’d been there for that! I think the 
mom returned to the parking lot with the gear, and the young 
boys had to shoulder their packs to the site after all. Funny! 
And teacherly. Good moms everywhere want to do good by 
their children. We honor these moms today. But doing good 
by them can mean different things, depending on circum-
stance. Some of the Scouts at the luncheon said that Russ’s 
ways had helped them to become better fathers when their 
own children came along. Or better moms, as the case may be. 
Thanks, Russ, for both lessons learned.   

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

 Zaproszenie! 

 Serdecznie zapraszamy wszystkich parafian na uro-
czyste 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. Borowczyka. 
 Ks. Tadeusz Dzieszko - Proboszcz  

Thank you to all who 
joined us for our Pan-
cake Breakfast on April 
29 in support of our 
school. Everyone en-
joyed a delicious break-
fast that included sau-
sages and beverages. 
The sense of community 
was present throughout 

the morning and early afternoon. Thank you!! See you at our 
next breakfast in the Fall! 
 

Holy Name Society & School Board  

Final Call for the pilgrimage to Poland! 
 If you have been thinking about going somewhere in the fall of 
2018, I would like you to consider going to Poland. I am accepting 
applications only for the next 3-4 weeks. So far we have a nice 
group of two dozen travelers. Also, since this is a pilgrimage, I will 
take care of the spiritual aspect of this trip. There will be Mass of-
fered daily for those who would like to participate. Should you have 
any questions, please do not hesitate to contact me via e-mail 
rstecz@stemily.org or through the phone at 847-824-5049 Ext. 224. 
Sign up for this pilgrimage so you will not regret it in the future! 
God bless!  Fr. Rafal Stecz  

mailto:rstecz@stemily.org
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We Celebrated 30th Anniversary of Fr. Thaddeus Dzieszko’s Ordination!  
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The next meeting of the Woman’s Club is Monday, May 21, 2018, at 7:00 p.m. in Borowczyk Hall; doors open at 6:30 p.m. for 

registration.  Please note that the meeting is a week earlier due to Memorial Day.   
Come and close the 2017 – 2018 year with a Tea and Fashion Show.  We have had  
 a wonderful year of varied and exciting programs. Members enjoyed Back to School Night, a Night at the Races, Installation 

Mass, Christmas Party,  PJ Party, a Morning of Reflection, and a lesson on How to Grow Herbs.  We had outings to the Shrine of 
Christ’s Passion and Mundelein Seminary.  Money for charity has been raised for numerous organizations; baked goods have been 
sent to the USO at O’Hare Airport. There have been interactions with our cluster parishes, especially with St. Robert Bellarmine. A 
Vendor, Craft, Rummage, and Bake Sale will be held on July 14, 2018.  It has been a busy year! 

The Woman’s Club  

Thank You  Dziękujemy  Thank You  Dziękujemy  Thank You  Dziękujemy  Thank You 
The St. Constance School Board would like to thank you for your prayer and financial support, during the “St. Constance Angel Ap-
peal”. Each one of you who donated money, and/or prayed for us, showed that you care about Catholic education, follow Christ’s 
teachings, and are willing to help people in need. Children from our school will pray for you and your intentions during all school 

Holy Mass on Wednesday May 23th 2018 at 8:00am. Thank you to all our Angels: 

 

Holy Name Society Ms. Josephine Jastrzebska Ms. Janina  Piotrowski 

Little Red Riding Hood Des Plaines Inc.  
"Czerwony Kapturek" Ms. Dolores  Johnson Mrs.  Bozena  Piwowarski 

Little Red Riding Hood "Czerwony Kapturek" Ms. Loretta  Josefowski Ms. Wladyslawa  Podoluch 

Mr. & Mrs. Christopher Szmurlo and Renata Lis Ms. Halina and Leslie Kapturski Ms. Patricia  Pomykalski 

Ms. Joanne M. Angelo Mr. & Mrs. Rich and Susan  Kehoe Mr. & Mrs. Jozef and Anna Potok 

Ms. Lidia  Antczak 
Mr. & Mrs. Stanley and Zofia  Ke-
nar Mr. Raymond  Prorok 

Ms. Lucille J. Antonik Mrs.  Barbara  Kijowski Mrs. Maria  Reczek 

Mrs. Elaine  Beatovic Mr. Robert  Kondos Mr. & Mrs. John & Gail  Reynolds 

Mrs. Elaine  Beatovic Mr.  Martin Pajor and Betty Labosh 
Mr. & Mrs. Dariusz and Aneta  
Roszko 

Mrs Marie  Bianchi-Boggess Ms. Joan M. Lackowski Mr. & Mrs. Richard  Sendra 

Mr. and Mrs. Gregory and Marie  Blecka Mr. Piotr  Latka Ms.  Nancy  Schubering 

Mr. & Mrs. Renee & Ronald  Bourdon Mr. & Mrs. Frank and Anna  Lis 
Mr. & Mrs. Roman & Elzbieta  Sin-
iakowicz 

Mr. & Mrs. Jerzy and Celina  Bugaj Ms. Christine  Majka Mrs. Maria  Sitarz 

Mr. & Mrs. Jan and Zofia  Chulach Mr. Stanislaw Makarewicz Mrs. Theresa M Stachulski 

Mrs. Joselyn  Cudal Ms. Maria  Maryniak Mr.  Wlodzimierz  Strzelczyk 

Ms. Ann  Curriere Ms. Mary  Maspinas Mr. Arthur R. Strzoda 

The  Cyra  Family Mr. Casey  Milewski Mrs. Rosenda P Tagamolila 

Ms. Maria  Debinska Ms. Charlene  Mrowicki Ms. Nancy  Uczen 

Ms. Anna  Grochowska Mr. Lawrence  Mulsoff 
Mr. & Mrs. Michal and Magdalena  
Walkowiak 

Ms. Irena M. Gut Ms. Roseanne  Murray Mrs. Violet  Wilczynski 

Mr. Yury  Holuben Mr. Grzegorz  Myrda Mr. & Mrs. Zygmunt Wozniczka 

Mr. John  Healy 
Mr. & Mrs. Henry & Paulette  
Nowak Mrs. Barbara   Zagroba 

Mr. & Mrs. Walter & Geri  Henning Ms. Marie L Odon Ms. Barbara  Zawistowska 

Mr. & Mrs.  John & Sharon  Hohmeier Mr. & Mrs. Phill & Joy Parisi Mr. & Mrs. Joe and Sophie Zegar 

Ms. Margaret  Jablonski Mrs. Sophie  Pacyk Perfect Cleaning Service Corp. 

Ms. Marie  Jackimek Ms. Virginia H. Panek  

Zarząd Szkoły św. Konstancji wyraża serdeczne podziękowania wszystkim, którzy wspomagali i wzięli udział w programie  
“Anioł szkoły im. św. Konstancji”. 

Dziękujemy każdemu z Was, którzy finansowo wsparliście dzieci z rodzin dotkniętych niekorzystną zmiana losu. Nasi uczniowie 
będą modlić się za Was i waszych intencjach podczas Mszy świętej, która odbędzie się w środę 23-go maja o 8:00 rano. 
Dziękujemy wszystkim dawcom za zrozumienie, że pomoc jest potrzebna tutaj w naszej okolicy i dla naszych parafian.  Jest wiele 
wezwań o pomoc z całego świata, a Wy pomogliście rodzinom i dzieciom z naszej parafialnej szkoły. Witamy Was w gronie na-
szych Aniołów. Bóg zapłać. 

Thank You  Dziękujemy  Thank You  Dziękujemy  Thank You  Dziękujemy  Thank You 
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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 

 
 

Zapraszamy klasy: 
7, 8 i Liceum na spo-
tkania grupy młodzieżo-

wej EFFATHA w 
każdą sobotę od godz. 
6:00pm do 7:00pm w 
Konwencie.  

 

 
 
 

Na najbliższym spotkaniu -19 maja - planuje-
my zorganizować ognisko….. 
 

Jeśli ktokolwiek z Was miałby 
ochotę się do nas przyłączyć to  

ZAPRASZAMY  
 

Niech Pan nam Wszystkim  
błogosławi!!! 
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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  

Young - At - Heart 

Young-at-Heart Members: 
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 10:45am.  We will have a speaker who 
starts promptly at 11:00am.  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 11:20am as we will leave for 
Church at 12:30pm 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 Kindergar-
ten Graduates.  It is going to be an "action-packed", fun-filled 
meeting! 

Please remember to bring your goodies for the O'Hare Air-
port 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. 
WE NEED YOU FOR THE SENIOR UNITY MASS on 

June 14, 2018.  All Seniors are invited.  We need drivers.  The 
Mass will be at St. Casimir's Church.   Please call Bernie if 
you are interested. 

Here is a little update about our Sharon!  She is at home 
after knee surgery and time at the rehab. She is busy doing 
physical therapy.  She is already up and around. We continue 
to send good wishes, love, and prayers. 

Our kindergarten teacher is retiring after 34 years!  We send 
Mrs. Craig all our best wishes for health, happiness, peace and 
a wonderful retirement.  Thank you, my dear, you will never 
know how we looked forward to your Kindergarten Class's 
singing after every May Crowning.  We are so grateful for all 
your loving support to our group and all the children you 
taught all these years.  You are always welcome to join our 
club!!! 

If you need anything call Bernie  (773) 594-0163 

http://www.domowykosciol.org/
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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 cha-
rakter parafii personalnych, tzn. że trzeba do takiej parafii się zarejestrować. Wpis do parafii z jednej strony jest wyra-
zem dobrej woli i chęci identyfikowania się ze wspólnotą katolicką danej parafii czy też Misji duszpasterskiej, a z dru-
giej jest konieczny przy załatwianiu wszelkich formalnych spraw kancelaryjnych m.in. dotyczących zaświadczeń wy-
maganych do bycia świadkiem do  chrztu, Sakramentu Bierzmowania czy też referencji do szkół, I Komunii św. swo-
jego 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 parafialnym i z tylu kościoła.  Zapraszamy! 

Spotkanie Lektorów 
Zapraszamy 

wszystkich lek-
torów na spo-
tkanie, które 

odbędzie się we 
wtorek, 15 maja 
po Mszy Św. o 
godzinie 7pm. Spotkanie odbędzie 

się  w kościele. 

Spotkanie Klubu 
Polonia 

Zarząd Klubu Polonia zaprasza na 
ostatnie przedwakacyjne spotkanie 
które odbędzie się 20 maja o godzinie 
3:00 po południu w sali Ks. Borow-
czyka. 

NABOŻEŃTWO  
MEDJUGORSKIE 

   
Serdecznie zapraszamy 
wszystkich chętnych w 

drugą niedzielę  
miesiąca (13 maja) po 

Mszy św.  
o godzinie 7 wieczorem. 
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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 20 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 

PARAFIALNE GRUPY  DUSZPASTERSKIE 

St. Constance Table Tennis Club 
Our Club provides a place where professional, amateur, 
and recreational players can gather in a social and com-
petitive environment 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  
 

 

Parafialny Klub Tenisa Stołowego 
Zapraszamy wszystkich chętnych: zawodników zaawan-
sowanych i początkujących do wspólnej gry w tenisa 
stołowego. Wszyscy znajdą miejsce 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   
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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.  

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

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

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

TIME CELEBRANTS LECTORS AUXILIARY MINISTERS 

4:30pm 
 

Father J. Heyd E. Kotleba 
A. Kocylowski 

 A. Piwowarski                     R. Sendra              Z. Grodecki 
I. Klatka                                 A. Sanders            B. Kopala 

7:30 am Father T. Dzieszko C. Schiltz 
B. Chelminski 

A. McGeever                        N. Hoffmann 
B. Zagroba                            C. Zagroba 

9:00am 
Polish 

Father P. Barwikowski M. Pawłowska 
T. Milewska 

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

10:30am 
 

Father J. Heyd C. Gordon 
W. Gordon 

J. D’Anna                                F. D’Anna              P. Pomykalski 
P. Guillemette                      M. Guillemette      K. Socke 

12:00pm Father J. Heyd A. Parisi 
J. Baloun 

C. Manno       
J. Baloun                                 A. Parisi  

1:30pm 
Polish 

Father T. Dzieszko Dzieci 
B. Kołek 

Siostry Misjonarki                 J . Wiechnik 
P. Wiszowaty                         K. Oleksy 

7:00pm 
Polish 

Father P. Barwikowski J. Kaczowka 
R. Harmata 

Siostry Misjonarki                 R. Radulski             
M. Kaźmierczak                     Z. Domożych           

 LITURGY MINISTERS FOR  May 19/20  


