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While they were eating, he took bread, said the blessing, 
broke it, gave it to them, and said, "Take it; this is my body." 

Then he took a cup, gave thanks, and gave it to them, 
and they all drank from it. 

He said to them, "This is my blood of the covenant, 
which will be shed for many. Amen, I say to you, 

I shall not drink again the fruit of the vine 
until the day when I drink it new in the kingdom of God." 
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The Most Holy Body and Blood of Christ Sunday/ Niedziela Bożego Ciała

 
Monday, June 4  
  8:00am Eng         + Rita Szczepanik 
  8:30am Pol  + Helena i Stanisław Kijowski 
11:00am Eng   Young @Hearth 48th Anniv. 
     
Tuesday, June 5  Saint Boniface, Bishop and Martyr 
  8:00am Eng   Wally Strek - Birthday 
  7:15pm Pol        Intencje Specjalne  
 
Wednesday, June 6 Saint Norbert, Bishop 
 8:00am Eng  + Rita Szczepanik 
 8:30am Pol  + Tadeusz Rudnik 
    
Thursday, June 7   
  8:00am Eng  + Jean Blaszczynski 
  8:30am Pol  + Rita Szczepanik 
  7:00pm Pol   Nabożeństwo czerwcowe 
  7:30pm Pol   Intencje Specjalne 
    
Friday, June 8   THE MOST SACRED HEART OF JESUS 
  8:00am Eng  + Rita Szczepanik 
  8:30am Pol  + Leona & Henry Ciolkosz 
  7:00pm Pol   Parafianie i Dobrodzieje 
 
Saturday, June 9  The Immaculate Heart of the Blessed  
      Virgin Mary 
  8:00am Eng  + Józefa Chmiel 
  8:30am Pol  + Antoni Chmiel 
  4:30pm Eng  + Dolores Pietras 
     + Joseph & Cecylia Gorski 
     + Rita Szczepanik 
     
Sunday, June 10  Tenth Sunday in Ordinary Time 
  7:30am Eng  + Leonard & Irene Duszyński 
  9:00am Pol  + Józef Ochał 
     + Maria Trojniak 
     + Janina Krengiel 
     + Andrzej Krengiel 
     + Wacława Cichoń- Milewska 
     + Teresa Zając 
     + Jan Bysiewicz 
     + Janina Maśnica 
     + Teresa Maśnica 
     + Zofia Bryła 
     + Emilia Prawica 
     + Jan Niewiarowski 
     + Stanisław Purchla 
     + Ryszard i Zofia Niepolski 
     + Roman Podgórski 
     + Apolonia Iciński 
     + Piotr Potok 
     + Williams Family 
     + Józef Potaczek 

     + Ryszard Rybicki 
     + Rozalia i Władysław Burzec 
     + Stefan Bronisław Kobus 
     + Józef Kogut 
     + Stanisława Stańczyk 
     + Sławomir Krengiel 
     + Władysław Zagodny 
     + Marian Błachaniec 
     + Jan Szczepanek – 2-ga rocznica śmierci 
     + Stefania i Michał Szczepanek 
     + Maria i Tadeusz Kozek 
     + Jerzy Szczepanek 
     + Walter Zaleśny 
     + Jan Podsada 
      Agata i Stanisław Kasprzyk z okazji 30-tej 
      rocznicy ślubu 
10:30am Eng  + Joseph & Josephine Bortow 
12:00pm Eng  + Jean Blaszczynski 
  1:30pm Pol  + Jan Podsada 
      Agata i Stanisław Kasprzyk z okazji 30-tej 
      rocznicy ślubu     
  7:00pm Pol  + Genowefa i Jan Wieczorek – rocznica  
      śmierci 
    

MASS TIMES  
Weekday Masses:  

Monday - Saturday: 8:00am (Eng) 
Monday, Wednesday - Saturday:  

8:30am (Pol) 
Tuesday: 7:15pm (Pol) 

 

Weekend Masses:  

Saturday: 4:30pm (Eng)  
 

Sunday:     
7:30am (Eng),  
9:00am (Pol),  

10:30am (Eng),  
12:00pm (Eng),  
1:30pm (Pol),  
7:00pm (Pol)  

 

RECONCILIATION: 
Saturdays from 3:15pm to 4:15pm 
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Monday, June 4 
Young at Heart 
Youth Volleyball 
 
Tuesday, June 5 
8:30am-7:00pm Eucharistic Adoration 
2:30pm-Chaplet of Divine Mercy 
3:00pm Koronka do Bożego Miłosierdzia 
 
Wednesday, June 6 
Glory & Praise Choir Practice 
Table Tennis Club 
 
Thursday, June 7 
2:30-3:30pm Church Cleaning 
 
Friday, June 8 
No Activities 
 
Saturday, June 9 
ProLife Gathering 
 
Sunday, June 10 
Second Collection – Fund for Retired Priests 
Holy Name Mass & Fellowship 

THIS WEEK AT ST. CONSTANCE CHURCH 

 

Lucille Antonik 
Julie Bagaan 
Eugeniusz Barabasz 
Baby Bryant Babitsch 
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 
Michael James 
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 

Weekend Collection — May 27, 2018 
Kolekta niedzielna —  27 maja, 2018  

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 
Michael Henning  Bogusława Celarek 

Bogusław Makowski 

School Lottery 

TOTAL:  $  8,430.39 
 
 

  4:30pm  —  $        1,075.00  
  7:30am  —  $            734.00   
  9:00am  —  $         2,629.00  
10:30am  —  $            797.89 

12:00pm —  $              591.00 
1:30pm   —  $           1,143.50 
7:00pm   —  $           1,405.00 
Children: —  $                55.50 

Week 41 May 27 Renata Haisova #160 

Wedding Banns 
III Jakub Gurgol & Sylwia Nawrot 

I Mariusz Bajkowski & Magdalena Zakrzewska 
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Drodzy Parafianie i Przyjaciele, 
 
 „Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Jeżeli nie 
będziecie spożywać Ciała Syna Człowieczego i nie 
będziecie pili Krwi Jego, nie będziecie mieli życia w 
sobie. Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma 
życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecz-
nym.  Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a Krew 
moja jest prawdziwym napojem. Kto spożywa moje 

Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim. Jak Mnie po-
słał żyjący Ojciec, a Ja żyję przez Ojca, tak i ten, kto Mnie spoży-
wa, będzie żył przeze Mnie. To jest chleb, który z nieba zstąpił, 
nie jest on taki jak ten, który jedli wasi przodkowie, a pomarli. 
Kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki”. 

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa jest wiel-
kim uwielbieniem Boga za dar eucharystycznej obecności Syna 
Bożego w Kościele. Zostajemy zaproszeni do trwania w zażyłej 
bliskości z Bogiem: „Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, 
trwa we Mnie, a Ja w nim” (J 6, 56). I chociaż niejednokrotnie, 
tak jak współcześni Jezusowi słuchacze, musimy się zmagać z 
zaporą naszego niedowiarstwa, przez dar tej wyjątkowej i rze-
czywistej obecności Jezusa, już teraz otwiera się przed nami 
perspektywa zjednoczenia z Bogiem, której pełni doświadczy-
my dopiero wtedy, gdy On sam nas wskrzesi w dniu ostatecz-
nym. Prośmy więc Jezusa o głęboką wiarę i wraz z Kościołem 
oddajmy Mu cześć i należne uwielbienie. 

Jezus Chrystus pod eucharystycznymi postaciami Chleba i 
Wina staje się wśród nas rzeczywiście obecny. On jest Chlebem 
Żywym, który daje życie każdemu, kto Go przyjmuje. W dysku-
sji z żydami Jezus mówi, że nie jest to zwyczajny pokarm, lecz 
pokarm duchowy, który nie tylko wzmacnia siły zewnętrzne 
człowieka, ale przede wszystkim chroni go przed śmiercią 
wieczną. Żyć na wieki z Bogiem oznacza być z Nim zjednoczo-
nym. 

Pan Jezus daje nam swoje Ciało i Krew, aby nas uwolnić z 
jarzma grzechu i przynieść nam zbawienie. „Chlebem, który Ja 
wam dam, jest moje Ciało za życie świata” (J 6, 51). W każdym 
z nas jest głębokie pragnienie, by żyć pełnią życia. Czym jest ta 
„pełnia życia”? Chrystus podpowiada nam, że życie, o którym 
On mówi jest zupełnie inne od tego, w którym obecnie mamy 
udział. Żyć wiecznie w Bogu oznacza właśnie żyć pełnią życia, 
pełnią człowieczeństwa; znaczy być szczęśliwym, wolnym od 
trosk i grzechów, które najdłuższe nawet życie ziemskie potra-
fią uczynić nieznośnym. Żyć pełnią życia oznacza mieć udział w 
samym Źródle życia, którym jest On sam. 

Co więc możemy czynić, by zamiar Stwórcy względem nas, 
abyśmy w pełni żyli w Bogu, mógł się zrealizować? Postawą, 
która sprawi, że już tu na ziemi będziemy kosztować szczęścia 
życia w Bogu, jest postawa służby i bezinteresownego dawania 
się innym. Jak Jezus daje swoje Ciało za zbawienie świata, po-
dobnie i my winniśmy dawać siebie naszym siostrom i braciom, 
jak my stworzonym na obraz i podobieństwo Boga. To dawanie 
siebie innym z miłości do Boga staje się naśladowaniem posta-
wy Jezusa, która zaowocuje szczęściem i głębokim pokojem 
wewnętrznym. Szczęść Boże! 

Dear Parishioners and Friends, 
 
"Amen, amen, I say to you, unless you eat  the 

flesh of the Son of Man and drink His blood, you do 
not have life within you.  Whoever eats my flesh 
and drinks my blood has eternal life, and I will raise 
him on the last day. For my flesh is true food,  and 
my blood is true drink.  Whoever eats my flesh and 
drinks my blood remains in Me, and I in him. Just as 
the living Father sent me and I have life because of the Father, 
so also the one who feeds on me will live because of me.   This 
is the bread that has come down from heaven.  Unlike your 
ancestors who ate and still died, whoever eats this bread will 
live forever." (Jn 6: 53-59) 

The Solemnity of the Body and Blood of Christ gives great 
praise to God for the gift of the Eucharistic presence of the 
Son of God in our Church. We are invited to remain close to 
God: "Whoever eats my flesh and drinks my blood remains in 
me, and I in him" (Jn 6: 56). And although, like Jesus' contem-
porary listeners, we sometimes need to struggle against our 
own barrier of disbelief,  through the gift of this unique and 
real presence of Jesus, even now there appears before us  the 
prospect of union with God, which we will fully experience 
only then when God Himself raises us on the last day. So let us 
ask Jesus for a deep faith and together with the Church let us 
give Him the praise and worship He is owed. 

Jesus Christ under the Eucharistic appearances of bread and 
wine becomes physically present among us. He is the Living 
Bread which gives life to everyone who receives Him. In dis-
cussion with the Jews, Jesus says that this is not ordinary food, 
but spiritual food, which not only strengthens man externally, 
but first and foremost protects him from eternal death. To live 
forever with God is to be united with Him. 

The Lord Jesus gives us his Body and Blood to free us from 
the yoke of sin and to bring us salvation. "The bread that I will 
give is my flesh for the life of the world" (Jn 6: 51). Within 
each of us there is a deep desire to live a full life. What is this 
"fullness of life"? Christ tells us that the life he is talking about 
is completely different from the one we are currently living.  
Living eternally in God means living life to the fullest, the full-
ness of humanity; it means being happy, being free from the 
worries and sins that even the longest life can make unbeara-
ble. Living a full life means to have participated in the Source 
of life, who is God himself. 

So what are we to do in order that the Creator’s intention 
for us to live in full unity with God can be realized? The atti-
tude allowing us even here on earth to taste the happiness of 
life in God is an attitude of service and the unselfish giving of 
ourselves to others.  As Jesus gave his body for the salvation 
of the world, just so we ought to give ourselves to our sisters 
and brothers, as we are all created in the image and likeness 
of God.  Giving ourselves to others out of love for God, in imi-
tation of the attitude of Christ, results in happiness and deep 
inner peace. 

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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Farewell Mass  
for Fr. Thaddeus! 
 

You are an excellent Priest,  
and  it is so hard to say goodbye.  
You will be missed.  
May God be with you in your  
future assignment.  

Msza pożegnalna  
Księdza Tadeusza! 
 
Księże Tadeuszu jesteś wspaniałym kapłanem  
i trudno nam mówić żegnaj!  
Będzie nam Ciebie brakować. 
Niech Pan Bóg błogosławi Ci w kolejnych  
wyzwaniach jakie przed Tobą postawi! 
Szczęść Boże! 

We invite you to take part in the Holy Sacrifice of the Mass celebrated  
by Father Thaddeus in the English language on June 23, 2018 at 4:30pm  

and to attend a reception in the parish hall following the Mass .  
Mass in the Polish language will take place on June 24, 2018 at 1:30pm and the re-

ception will be in the parish hall after the Mass. 
 

Serdecznie zapraszamy na pożegnalną Mszę Świętą, która będzie odprawiona 
przez Księdza Tadeusza w języku angielskim w dniu 23 czerwca 2018, o godz. 4:30 

po południu oraz na poczęstunek zaraz po Mszy Świętej  
w sali parafialnej. 

Msza Święta pożegnalna w języku polskim będzie odprawiona 24 czerwca 2018  
o godz. 1:30 po południu. Po Mszy św. zapraszamy na poczęstunek  

do sali parafialnej. 
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FAREWELL MASS FOR FATHER TED 
 

Fellow Parishioners 
The transition team needs your help 

 
We know that all of you will want to be part of the farewell event for our Pastor, Father Ted, on Sat-
urday, June 23, 2018, at 4:30pm to  celebrate with love and gratitude Father’s 15 years of service to 
us and to our Parish. 
To accommodate everyone at this Mass and reception, we need a body count. 
Please fill in the form below, tear it out and return it in next week’s (June 10) collection basket.  You 
also may drop it in the Rectory mail slot. 
Thanks for your swift reply.  We look forward to seeing all of you at the Farewell Mass and reception 
on June 23rd. 
[No assigned tables] 
 
I will attend the Farewell Mass and Reception on Saturday, June 23, 2018 at 4:30pm 
 
Name__________________________________________________ 
 
Phone No.______________________________________________ 

 
How many from your family will be attending? (count yourself in, too) 
 
Adults __________                      Children __________ 

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, rela-
tives, friends, parishioners, priests, nuns, etc. 
Both the living and the dead can be named, 
so that their memories will last forever. Pro-
ceeds from this project will be used for flow-
ers and expenses associated with the mainte-
nance of the Church. There are both large 
and small leaves on the "Tree of Life". For the 
engraving and mounting of each small leaf, the donation is $250.00, while for 
each large leaf it is $400.00. The number of leaves is limited and there may 
not be enough for everyone. Please visit the rectory office to complete all 
necessary transactions. For more 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”. 

The Most Holy Body and Blood of Christ Sunday/ Niedziela Bożego Ciała

Father’s Day Spiritual  
Bouquets 

 
Father’s Day is Sunday, June 17.  
 What better way to honor and re-
member your Dad than with Masses 
during the month of June! Enroll your 
father so he can be remembered at all 
Masses at St Constance Church. Pick 
up a card this weekend with its offer-
ing envelope, 
fill it out and 
return it to 
the rectory. 
All the 
names will 
be placed on 
the altar and 
remembered 
during all 
remaining 
Masses in the 
month of 
June.  

 In loving memory of Rita Szczepanik 

 Boże błogosław Naszej Kochanej Mamie Franciszce Podsada. 
Kochające Dzieci z Rodzinami  
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Young - At - Heart ON SHAKING MY HEAD 
Copyright 2018 by John B. Reynolds (john@jrwrites.com) 
 
It amuses me each time I see this, and I see it frequently. I 

saw it again just the other day, as a matter of 
fact. But I find it annoying at the same time. Or 
maybe even something darker than annoying. It 
produces in me a SMH reaction, as some of my 
younger colleagues at work would say. It causes 
me to just shake my head because the perpetra-
tor--in my mind, anyway--seems to be absolutely 
missing the point. Unfortunately, I’m not guiltless myself here, 
as I’ve done the same thing a few times over the years. But 
only in bad weather. Really. Really. So much for the backstory. 
Now for the casting of stones… 

I go to the LA Fitness location on Cumberland Avenue, a little 
south of the Kennedy Expressway. It’s the only one I ever go to 
because such specificity got me a cheaper monthly member-
ship rate when I signed up years ago. OK. This location has a 
small parking lot adjacent to the entrance door. It holds about 
twenty cars. There’s also a row of spots along the southern 
side of the building that accommodates maybe another twen-
ty. Then there’s larger parking lot west of the main entrance 
for more cars still, and west of that is a parking garage that has 
plenty of spaces. The garage is never filled. The lot nearest the 
door almost always is, and as Shakespeare put it centuries ago, 
“Ay, there’s the rub.” 

I can’t tell you how many times I’ve left the place after a 
workout to walk to my car--which is typically in either of the 
two lots to the west--only to see a guy or a woman in his or 
her car sitting in the small lot waiting for someone to leave so 
they can grab a spot nearer the door. Sometimes I run on the 
forest preserve trails nearby and cool down before going into 
the building to take a shower, so I know that on occasion, 
these people sit there a long time. Like I said. I’ve done this 
myself when the weather’s been bad, but the other day was 
one of those perfect early summer days we’ve been having 
and I saw some guy sit there for like five minutes to get a close 
spot. Would walking an extra few yards kill him? Hey buddy! 
You’re going to a health club! 

I shake my head because these people profess a healthy life 
style, but their actions--albeit in this small way--don’t ring true 
to who they purport to be. In a much different--but in my 
mind, related--context, we celebrate the Solemnity of the 
Most Holy Body and Blood of Christ today. Or Corpus Christi, if, 
like me, you’ve been around a while. “This is my body,” Jesus 
tells us of the Eucharistic feast. And “This is my blood of the 
covenant, which will be shed for many…” How often do we 
approach the table without really acknowledging this?  How 
often do we receive the host and the cup and not fully appreci-
ate the sacredness of the communion? And perhaps even 
worse, how often do we take Jesus in, only to show our family 
and our friends and the world-at-large by our actions that we 
are not the disciples we purport to be? I can’t speak for you, 
but for me, it’s more times than I care to say. I shake my head 
at LA Fitness members who can’t walk a few extra yards to 
their workout, but too often, I receive Jesus without really re-
ceiving him. SMH. SMH. SMH.  

Tomorrow, Monday, June 4, 2018, is "Our Day". it is 
our meeting and the Celebration of our 48th Anniver-
sary.    

Young-at-Heart Senior Club has been a  part of St. 
Constance Church for 48 years.    For this particular 
meeting, we will start in the Church and join together 
for the 11am Mass.  We will meet together in Church 
before our meeting.    One important note.  We are ask-
ing all members to bring non-perishable food items for 
the Little Brothers of the Elderly. You may drop them off 
in the hall before Mass. The doors for the Hall will be 
open before Mass, but they will be locked at 10:55 am. 

Our celebration luncheon will begin after Mass at ap-
proximately 12:30 pm.  Donation $15.  We are sure Fa-
ther Ted and Father Paul will give a rousing rendition of 
our Young-at-Heart Song!  For those of you who love 
Bingo, there may be some time for a few games!   

This meeting will be our opportunity to show our love 
and respect for our dear pastor, Rev. Father Ted!  If you 
are unable to attend our celebration meeting and still 
wish to say goodbye to Father, there will be an oppor-
tunity after Mass at 4:30pm, Saturday, June 23rd.  If you 
prefer, there will be a Polish farewell on Sunday, June 
24, 2018, at the 1:30 Mass.   

Happy Birthday and Happy Anniversary to our won-
derful June celebrants.  Congratulations to all the Gradu-
ates of 2018!  We are so proud of you! 

Please remember those who have asked for our pray-
ers especially Mary Calistro, Marie Mora, Dorothy 
Ceglarek and Ryan Grybas, Sharon Malen, and my broth-
er Ray Pfister and my brother Don Pfister. 

Proud Grandpa Tony Blaszyk's military family is doing 
well and adjusting and loving Italy!  

Please sign the cards on the table, help us to let those 
in service and those homebound know that we think 
about them every day.  I am asking you especially this 
month to stop and sign your name or leave a message of 
kindness in the cards.  Our members and those in the 
military so appreciate our support. 

Don't forget to save your items over the summer, we 
especially appreciate the pennies for the school.  Also, 
box tops, New Yarn, used eyewear and canceled 
stamps.  We will collect them at the first meeting.  

Happy Father's Day to all our Dads and Grandfathers. 
Don't forget to fly your flag on Wednesday, June 6, 
2018, to commemorate D Day (WWII)!  

Happy Birthday to our dear Terry Benduha  (June 
5th,   98 years!)   Terry also is asking for prayers for  her 
family. 

Anyone interested in the Unity Mass,  June 14, 
2018.  We Need Drivers.  No one is calling.  Please call 
and let us know if you are interested in driving!  

If you need anything or have family updates you want 
in the bulletin call Bernie. 
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Thank You!     Dziękuję! 
 
We waited and waited, and finally the statues of the 3 children: Lucia, St. Fran-
cisco, and St. Jacynta joined the Our Lady of Fatima statue this May 2018. I 
would like to thank Fr. Ted again, who approved this idea and for his help and 
support. Without him, we would not have been able to achieve anything. I also 
wanted to give a big thank you to the artist, Leonard Szczur, who did the hard 
work making all the statues from scratch. Leonard dedicated all his time after 
work for the last two years to this project. Furthermore, I wanted to thank our 
parishioner, Joseph Lach and his crew for helping us so much. Joseph not only 
started the whole project by making the solid base, but also finished it by in-
stalling the children. Thank you, thank you, thank you! 
 
Długo czekaliśmy na to, aby figurki dzieci – Łucji, Św. Franciszka i Św. Hiacyn-
ty stanęły przy Figurce Matki Boskiej Fatimskiej i wreszcie stało się tak w Maju 
tego roku -2018. Jeszcze raz bardzo i to bardzo serdecznie dziękuję naszemu Pro-
boszczowi ks. Tadeuszowi Dzieszko za wyrażenie zgody na ten projekt, oraz za 
wsparcie i pomoc, bo bez tego na pewno nie byłoby to możliwe . Wielkie podzię-
kowania kieruję do artysty- Pana Leonarda Szczur, który mozolnie pracował nad 
kreacją tych figurek przez ostatnie dwa lata po godzinach swojej pracy. Dziękuję 
bardzo serdecznie naszemu parafianinowi Panu Józefowi Lach i  jego załodze za 
ich ciężką pracę. Pan Józef Lach nie tylko rozpoczął nasz projekt wykonaniem 
solidnej podstawy, ale teraz zakończył go również instalacją wszystkich dzieci 
całkowicie za darmo. Dziękuję, dziękuję, i jeszcze raz dziękuję! 
 
A big thank you to all the additional sponsors from May 2017 to May 2018 for 
their donations: 
Serdecznie dziękuje za dodatkowe donacje od Maja 2017 do Maja 2018 wszyst-
kim ofiarodawcom: 
 
$500 - Wspólnota Corpus Christi—Pani Krystyna Pokorny  
$300 - Eugeniusz Hossa  
$50 - Ernest Elżbieta Dzierżanowska 
$100 - Teresa Sispański  
$300 - Genowefa Izak – Polska  
$20 - Anonimowo  
$600 - Panie sprzedające paczki – Zofia Zegar, Maria Reczek, Krystyna Majka, 
Janina Piotrowska 
 
Thank you again to everyone for your donations and any other kind of support. I 
am very grateful and happy how beautifully everything turned out and I hope 
everyone loves and enjoys it as much as I do  now! 
Jeszcze raz bardzo 
gorąco dziękuję 
wszystkim, którzy 
w jakikolwiek spo-
sób przyczynili się 
do realizacji tego 
projektu, który nie 
byłby możliwy bez 
Państwa pomocy. 
 
Zelatorka  
Żywego Różańca 
               
              
   Zofia Czarny 
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DONATIONS & EXPENSES 
 
COOKING [ POTATO PANCAKES ]       $5,010.00 
SPECIAL COLLECTION [ OPŁATEK 2016 ]  $3,050.00 
DONATIONS FROM PEOPLE      $11,596.00 
                   TOTAL INCOME        $19,656.00 
 

ARTIST – LEONARD SZCZUR     $5,000.00 
3D BRICK PAVING         $3,814.00 
GRANITE AND LABOR        $3,259.00 
IMPRESSIONS IN STONES       $1,050.00 
INSTALLATION OF MARY       $1,000.00 
RECEPTION AFTER THE BLESSING OF MARY  $1,074.34 
TEMPORARY STATUE OF MARY W/CHILDREN  $707.74 
LIMESTONE COVER            $640.00 
LIGHTS & EPOXY            $549.58 
STAINLESS STEEL SIGN           $482.18 
CONCRETE [JOE LACH $2,000.00 DONATION]    $545.00 
RECEPTION AFTER THE BLESSING OF THE CHILDREN  $1,072.72 
                     TOTAL EXPENSES                 $19,194.56 
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Wednesday, June 20  
at 7pm 
St. Constance Parish  
5843 W Strong St.   
Chicago Il 60630 

 

ALLAN AMES TELLS AN AMAZING STORY AND 
PRAYS FOR HEALING 
 
NIESAMOWITA OPOWIEŚĆ ALANA AMESA  
Z MODLITWĄ  UZDRAWIANIA 

Środa 20 czerwca  
o godz. 7 wieczorem.  
Parafia Św. Konstancji  

5843 W Strong St.   
Chicago Il 60630 

Spotkanie z prof. Mieczysławem Rybą i prof. Jackiem Gołębiowskim 
Prof. dr hab. Mieczysław Stanisław Ryba (ur. 14 stycznia 1969 w Bieczu) – polski historyk, nau-
czyciel akademicki, członek Kolegium IPN, profesor nadzwyczajny Katolickiego Uniwersytetu 
Lubelskiego Jana Pawła II. 

Prof. dr hab. Jacek Gołębiowski – polski historyk, doktor habilitowany, nauczyciel akademicki, 
profesor nadzwyczajny KUL, badacz dziejów najnowszych. Dyrektor ośrodka 
badań nad polonią i duszpasterstwem polonijnym na KUL-u.  

Spotkanie rozpocznie się Mszą św. o godz 7:15pm, we wtorek, 5 czerwca w pa-
rafii św Konstancji. Mszę Św odprawi O. Zbigniew Pienkos z Radia Maryja. 

Polska Misja 
Duszpasterska 

pw.  Trójcy Świętej w 
roku 125 lecia 

Trójcowa zaprasza na 
Festiwal. 

Wspaniała polska domowa 
kuchnia, własne wypieki, 

beczkowe piwo, koktajle, lody i 
zimne napoje chłodzące. W tym 

roku na dwóch scenach m.in. 
występ zespołu pieśni i tańca 
„Lajkonik” i zabawa taneczna 

prowadzona przez zespół  
„Góra Band”     

Do wygrania nowy samochód 
Chevrolet Spark 2017, gotówka:  

$ 1,000; $ 750;2 nagrody po  
$ 500,  Laptop, iPad i wiele innych 

cennych nagród. 
Gry i zabawy dla dzieci –  

za darmo. 
Festiwal odbędzie się 10 czerwca 

2018 roku w Casa Italia, 3800 
Division St,  Stone Park, IL 60165. 

Rozpoczynamy Mszą świętą o 
11:00AM. Więcej informacji: 

www.trojcowo.com 

A set of 2 discs from the cele-
bration of the 30th anniversary 
of Fr. Tadeusz Dzieszko,  can be 
purchased in the sacristy or in 

the parish office. The whole set 
costs $ 25 

Komplet 2 dysków z uroczysto-
ści 30-lecia ks. Proboszcza Ta-
deusza Dzieszko można nabyć 
w zakrystii lub w biurze na ple-

bani.  Cały komplet kosztuje 
$25 

http://www.trojcowo.com/


 

13 The Most Holy Body and Blood of Christ Sunday/ Niedziela Bożego Ciała

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 

Szczęść Boże! Zapraszamy rodziny z parafii Św. Konstancji na rekolekcje organizowane przez 
ruch Domowego Kościoła w Camp Vista  od 17 do 24 czerwca. Pragniemy poinformować, że 

trwają już zapisy na na stronie internetowej: www.domowykosciol.org   
Zachęcamy do zapoznania się z treścią filmików i prosimy o nieodkładanie zapisów na ostatnią chwilę.  

Niech Pan Bóg błogosławi! 

Camp Vista  

http://www.domowykosciol.org/
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ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU 
 
W każdy wtorek w na-
szym kościele odbywa się 
Adoracja Najświętszego 
Sakramentu. Rozpoczyna-
my o godz. 8:30 rano, a 
kończymy o 7:00 wieczo-
rem.  Koronka do Bożego 
Miłosierdzia o godzinie 
3:00pm. W czasie całego 
dnia Adoracji można skła-
dać osobiste intencje do 
skrzynki,  która znajduje 
się na środku kościoła. W 
tych intencjach modlimy się na zakończenie adoracji o 
godz. 7:00 wieczorem oraz podczas Mszy św.  o 7:15 w j. 
polskim.  
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Nabożeństwa Czerwcowe  
 Nabożeństwa ku czci Najświętszego 
Serca Pana Jezusa będą odprawiane w 
każdy wtorek i czwartek o godz.7 wie-

czorem.  
Po nabożeństwie Msza św. o godz. 7:30 

DZIEŃ OJCA - Niedziela, 17 czerwca 
 Dzień Ojca przypada w tym roku 
w niedzielę 17 czerwca. Kartki w 
języku polskim i angielskim są wyło-
żone przy wejściach do kościoła. Na  
kopercie prosimy wpisać imię i na-
zwisko żyjącego lub zmarłego ojca i 
wrzucić w niedzielę do koszyka pod-
czas niedzielnej kolekty lub przy-
nieść do biura parafialnego.  
 Wszystkie Msze Święte w tym dniu będą sprawo-
wane w intencji naszych kochanych Ojców, którzy 
zostali polecani naszej modlitwie. 

NABOŻEŃTWO MEDJUGORSKIE 
  Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych w 

drugą niedzielę miesiąca (10 czerwca) na Nabożeństwo 
Medjugorskie po Mszy św. o godzinie 7 wieczorem. 

Please pray for Filip Śpiewak who received 
Sacrament of Baptism in our church and for 

his family.  
Módlmy się za Filipa Śpiewak, który otrzy-
mał Sakrament Chrztu św. i za jego rodzi-

ców.  



 

15 

  

Grupa Młodzieżowa Effatha  
 

Spotkania grupy młodzieżowej „Effatha” 
odbywają się w każdą sobotę o godz. 6pm w 
Konwencie. Wejście od strony rampy. Spo-
tkania 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 
 

 
Uwaga Spotkania Biblijne w miesiącu 
czerwcu nie odbędą  się ze względu na 
uroczystość Bożego Ciała oraz wyjazdy 
rekolekcyjne! 
Termin kolejnego spotkania  będzie po-
dany w biuletynie. 
Szczęść Boże! 
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PARAFIALNE GRUPY  DUSZPASTERSKIE 

St. Constance Table Tennis Club 
 Our Club provides a place where professional, ama-
teur, and recreational players can gather in a social and 
competitive environment and participate in the sport of 
table tennis. Everyone is welcome! We play every 
Wednesday at 8:00pm in the gym.  

For more information call  
Roman Harmata - 773 545 8581 x19  

 

 
Parafialny Klub Tenisa Stołowego 
 Zapraszamy wszystkich chętnych: zawodników zaa-
wansowanych 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   

Renomowana firma Kyani  
zaprasza na seminarium związane ze zdrowym odżywia-
niem poprzez produkty oparte na bazie naturalnych, dzi-
kich owoców pochodzących z wielu miejsc świata, mię-
dzy innymi z Afryki i Amazonii. Spotkanie odbędzie się 
17 czerwca o godz. 2:45pm bezpośrednio po Mszy Św. o 

1:30 po południu w Sali ks. Borowczyka. 
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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 J. Heyd A. Drozd 
A. Kocylowski 

J. Ovist                                  D. Drozd                  I. Klatka 
A. Sanders                            Z. Grodecki             B. Kopala 

7:30 am Father J. Heyd C. Schiltz 
B. Chelminski 

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

9:00am 
Polish 

Father P. Barwikowski S. Bania 
K. Kowal 

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

10:30am 
 

Father T. Dzieszko  J. Reynolds 
G. Reynolds 

J. D’Anna                               F. D’Anna              P. Pomykalski 
H. Nowak                              P. Nowak               B. Kowalik 

12:00pm Father T. Dzieszko  D. Kosk 
A. Parisi 

C. Manno                              J. Baloun                R. Tagamolila 

1:30pm 
Polish 

Father P. Barwikowski M. Benbenek 
J. Kaczowka 

Siostry Misjonarki                 J . Wiechnik 
P. Wiszowaty                         K. Oleksy 

7:00pm 
Polish 

Father P. Barwikowski R. Sieklucki 
D. Strek 

Siostry Misjonarki                 R. Radulski             
M. Kaźmierczak                     Z. Domożych           

 LITURGY MINISTERS FOR  June 9/10  


