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Monday, February 2
8:00am Eng
+
9:00am Pol
+
7:00pm Pol
+
Tuesday February 3
8:00am Eng

+
+

7:15pm Pol
Wednesday February 4
8:00am Eng
+
8:30am Pol
+
Thursday, February 5
8:00am Eng
+
8:30am Pol
+
Friday, February 6
8:00am Eng
+
8:30am Pol
7:00pm Pol
+
+

+

+
Saturday February 7
8:00am Eng
+
8:30am Pol
+
4:30pm Eng
+
+
+
+
+
+
8:00pm Eng

+
Sunday, February 8
7:30am Eng
+
9:00am Pol
+
+
+
+
+
+
+
+
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The Presenta on of the Lord
Zosia Cieślak
Jan, Maria Sołtys
Janina Masnica
Saint Blaise, Bishop and Martyr:
Saint Ansgar, Bishop
Helena Jabłonowska
Zofia Cieślak
Intencje Specjalne
Zosia Cieślak
Franciszek Walas
Saint Agatha, Virgin and Martyr
Zosia Kenar
Zosia Cieślak
Saint Paul Miki and Companions,
Zofia Cieślak
Bogumił, Beata,Konrad Bielic
Janina Maśnica
Krystyna Jasiak
Redaktor Sumliński z rodziną i
współpracownikami
Jerzy i Elżbieta Sawaściuk
Czesław o powrot do zdrowia
Krzysztof Boksa
Jan Topor
Thaddeus Jozefowski
Kamila Tajak
Ted & Mary Lewandowski
Pat Hohmeier
Eleanor Schubering
Marry A ak
Mary Wiśniewski
Charllote Kaminski
Janina Maśnica
Redaktor Sumliński z rodziną i
współpracownikami
Anastazy Paprocki
Zofia Dzięgielewska
Rodzina Sawaściuk o Boże bl.
Czesław o powrót do zdrowia
Krzysztof Boksa
Jan Topor
Fi h Sunday in Ordinary Time
Parishioners
Maria Trojniak
Elżbieta Marciniak
Mieczysław Pacuszka
Teresa Zając
Franciszek Zając
Emilia Prawica
Antonina Błachaniec
Janina Jesionka

+
+
+
+
+
+
+
+
+

10:30am Eng
12:00pm Eng
1:30pm Pol

7:00pm Pol

Jan Niewiarowski
Krystyna Jasiak
Zofia Bryła
Mateusz Duda
Roman Podgórski
Janina Maśnica
Stanisław Lemański
Edward Kosman
Anastazja Grzybek
Krystyna I Kazimierz 30 r. ślubu
+
Józef Kogut
+
Stefan, Julian Barabasz
+
Hipolit i Helen Adamski
Redaktor Sumliński z rodziną i
współpracownikami
+
Józef Łysik
+
Józef Kramarz
+
Mirosław Antosz
+
Lisa Brada
+
Tim DiJordz
Janusz i Józefa z okazju urodzin
+
Isabelle Jancy
+
Kazimierz Gorczak 2nd Anniv.
+
Ryszard Smoliński
+
Szymon i Rozalia Skóra
+
Jan Niewiarowski
+
Tadeusz Drewniak
+
Mateusz Duda
+
Marian Dawidowicz 2-ga rocznica
+
Julian Barabasz
Redaktor Sumliński z rodzina i
współpracowmikami
+
Jan Przybyło
+
Antoni Tomasik
Anastazy Paprocki
Zofia Dzięgielewska
+
Jan Topor
Rodzina Sawaściuk - int. dziękczunna
+
Jerzy i Elżbieta Sawaściuk

LITURGIES ARE CELEBRATED
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), and 7:00pm (Pol)
RECONCILIATION IS CELEBRATED
Saturdays from 3:15pm to 4:15pm
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We are grateful to all who give regularly of their
treasure, me and talent. May God bless you!
Wyrażamy wdzięczność wszystkim, którzy regularnie
poświęcaja swój czas i angażują swoje talenty. Bóg zapłać!
Fiscal Year 2014 (July 1, 2013— June 30, 2014)
Rok fiskalny 2014 (od 1 lipca 2013 do 30 czerwca 2014)

Minimum weekly collec on required— $ 12,453.00
Minimum tygodniowego wymaganego dochodu

Weekend Collec on — January 25, 2015
Kolekta niedzielna — January 25, 2015

4:30pm — $ 1,381.00
7:30am — $ 560.00
9:00am — $ 2,387.12
10:30am— $ 1,494.00

12:00pm — $ 644.00
1:30pm — $ 1,493.00
7:00pm — $
873.00
Other: — $
120.75

TOTAL: $ 8,952.87
Adopt a student:
$ 2,761.00
Parish Maintenance: $ 139.00
Convent Maintenance: $
75.00
OUR SYMPATHY AND PRAYERS:
Janina Pawelec
David Osborn
Jan Topor
AT A GLANCE
Monday, February 2
No ac vi es
Tuesday, February 3
Eucharis c Adora on
Wednesday, February 4
No ac vi es
Thursday, February 5
No ac vi es
Friday, February 6
First Friday
Saturday, February 7
First Saturday
Annual Catholic Appeal
Sunday, February 8
Annual Catholic Appeal
Paczki Sale

Antonina Gruszka
Anna Cale
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PRAY FOR OUR SICK
Lucille Antonik
Ewa Auguscik
Eugeniusz Barabasz
Richard Baranski Jr.
Maria Blas
Lore a Beil
Roderick Biedron
Henry Bira
Jean Blaszynski
George Brindise
Rosemary Bux
Perla Cabrara
Anne Calee
Margaret Chrusciel
John Coldren
Anthony Costa
Gene Czapla
James Dahl
Patricia Daniels
Jan Dusza
Laura Dwyer
Stanislaw Dzierzanowski
Irene Galassi
Josephine Garoda
Janina Gawel
Alexandra Gillespie
Patricia Gniech
Hermina Gorczak
Timmy Grobart
Camille Gutowski
Jozef Jablonski
Ted Janur
Boleslaw Jaroszynski
Sandra Katulka
Ta ana Kirykowicz
Marian Kocylowski
Peter Koniecko
Eleanore Kotleba
Wladyslawa Kozak
Wanda Kozub
Tadeusz Krasowski

Teresa Kurk
Leo Kurtz
Haley Link
Joseph Locascio
Michael Lupo
Mary McCullough
Alen Milewski
Gregory Minarczyk
Helen Mi elbrun
Josiah Nelson
Peg Nocita
Hilda Nunes
Jeane e Placzek
Arlene Raszka
Michael Richko
Karen Rondano
Margaret Schaefer
Anna Seklecki
Ann Senetra
Helena Siekierska
Josephine Sokol
Eugeniusz Szepiotko
Bogdan Tokarski
Helen Tokarski
Stanley Wajda
Zdzislaw Wasilewski
Yolanda Weaver
Kelsey Weeden
Alice Werner
Ola Wiesyk
Julie Wrobel
Józef Zegar
Patricia N. Ziga
Lillian Zukowski
… and all those
in our Book of
Inten ons

The winner of $100.00 School Lo ery Drawing for
January 25, 2015

Racquel Mendez - #224
Thank you for suppor ng our school
and our school children!

EUCHARISTIC ADORATION
All are invited to take advantage of this grace. Eucharis c Adora on every Tuesday begins with 8:00am
Mass in the English language, 8:30am to 7:00pm adora on, at 2:30pm the Chaplet of Divine Mercy in
English language, at 7:00pm bilingual closing prayers, and ends with 7:15pm Mass in Polish language.
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Dear Parishioners and Friends,
Next Sunday we will begin the Annual Catholic Appeal of 2015 by hearing a recorded message from
Archbishop Cupich. You know that the Annual Catholic Appeal is associated with a request for financial
assistance to sustain the many good works of the
Archdiocese and our parish. However, the Annual
Catholic Appeal is more than just asking for financial support. Every year the appeal gives us the opportunity to
reflect and acknowledge who we are as the disciples of Jesus
Christ gathered in His body, which is the Church. When we reflect on our iden ty, we must also consider ways to enact our
adherence to Jesus Christ. Next Sunday, Archbishop Cupich, like
an echo, will repeat the words of St. Paul and explain how the
apostle understood them and how he realized the great duty
entrusted to him, of con nuing the mission of Jesus Christ in
the world.
Listening to today's readings, we can begin our reflec on on the
obliga ons that have been entrusted to us as well. Two wonderful images of Jesus emerge from today's readings - both in
today's first reading and the Gospel. The first reading speaks of
the fulfillment of God's promise of oﬀering a great prophet,
which will be come to bring the word of God to His people. This
promise points at Jesus proclaiming the word of God and teaching God's people. The Gospel tells us the story of the healing of
a man deeply wounded by an unclean spirit. Both here and in
other Gospels, Jesus is the great healer of human wounds.
Seeing Jesus as a prophet and healer also means looking at ourselves as prophets and healers. As the disciples of Jesus gathered in His body, the Church, we are partakers of His life and
His mission. The head is never disconnected from the members
of its body. If he is a Prophet and Healer, we are as well. Hence
it is our job to bring the word of God and healing to the world
that is in deep need or salva on. Actually, it is our life's mission.
A mission imposed on us by the Lord himself.
What do we do to be the voice of God the healer in the world?
We must start in our immediate vicinity - in our marriages and
families, in our workplaces, schools and in our communies.This is how we spread the word of God to the world. We
bring others hope and encouragement, which do not belong to
us, but come from God himself. We bring healing and compassionate love, which comes from the same divine mercy and His
love. Indeed, a big duty was imposed on us.
Let us immerse ourselves in the mystery of the great responsibility that has been entrusted to us, and let us par ally fulfill
that responsibility by par cipa ng in the Annual Catholic Appeal. God bless you!
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Drodzy Parafianie i Przyjaciele,
W przyszłą niedzielę rozpoczniemy Doroczną
Kwestę Katolicką 2015 r. wysłuchaniem nagranej
prezentacji arcybiskupa Cupicha. Wiecie, że
Doroczna Kwesta Katolicka wiąże się z prośbą o
pomoc finansową dla podtrzymania wielu dobrych
dzieł naszej archidiecezji i naszej parafii. Jednakże
Doroczna Kwesta Katolicka jest czymś więcej niż
jedynie prośbą o wsparcie finansowe. Każdego roku
stwarza nam okazję do refleksji i potwierdzania, kim jesteśmy,
jako uczniowie Jezusa Chrystusa zebrani w Jego ciele, jakim
jest Kościół. Kiedy zastanawiamy się nad naszą tożsamością,
musimy również brać pod uwagę sposoby wcielania w życie
naszej przynależność do Jezusa Chrystusa. W przyszłą
niedzielę arcybiskup Cupich, niczym echo, powtórzy słowa św.
Pawła i wytłumaczy to, jak apostoł je rozumiał i jak realizował
powierzenie mu wielkiego obowiązku, polegającego
szczególnie na kontynuowaniu misji Jezusa w świecie.
Słuchając dzisiejszych czytań możemy rozpocząć
naszą refleksję nad tym jak również i nam został powierzony
do spełnienia obowiązek. Dwa wspaniałe wizerunki Jezusa
wyłaniają się z dzisiejszych czytań - zarówno z pierwszego jak i
z dzisiejszej Ewangelii. Pierwsze czytanie mówi o spełnieniu
Bożej obietnicy ofiarowania wielkiego proroka, który
powstanie, aby zanieść słowo Boga Jego ludowi. Ta obietnica
wskazuje na Jezusa proklamującego Słowo Boże i
nauczającego Boży lud. Ewangelia opowiada nam historię
wstrząsającego uzdrowienia mężczyzny, głęboko zranionego
nieczystym duchem. Zarówno tutaj, jak i w innych miejscach
Ewangelii, Jezus jest wielkim uzdrowicielem ludzkich zranień.
Zobaczenie Jezusa, jako Proroka i Uzdrowiciela
oznacza również spojrzenie na siebie samych, jak na proroków
i uzdrowicieli. Jako uczniowie Jezusa zgromadzeni w Jego
ciele, Kościele jesteśmy uczestnikami Jego życia i Jego misji.
Głowa nigdy nie jest odłączona od członków swego ciała. Jeśli
On jest Prorokiem i Uzdrowicielem, to my także nimi
jesteśmy. Stąd Jego misja, nałożona na nas do niesienia
Bożego słowa i uzdrowienia świata znajdującego się w
głębokiej potrzebie, jest naszym wielkim obowiązkiem.
Właściwie, jest ona obowiązkiem naszego życia. Jest to
obowiązek nałożony na nas przez samego Pana.
W jaki sposób wcielamy w życie ten obowiązek bycia
Bożym głosem, Bożym uzdrowicielem w świecie? Wypełnianie
go rozpoczyna się w najbliższym otoczeniu, wśród którego
żyjemy – w naszych małżeństwach i rodzinach, w miejscach
pracy, w naszych szkołach i w naszych wspólnotach. Stąd
rozprzestrzenia się ono na świat. Zanosimy słowo nadziei i
pokrzepienia, które nie należy do nas, ale jest czymś, co
pochodzi od Boga. Przynosimy uzdrowienie i współczującą
miłość, która pochodzi z samego Bożego miłosierdzia i z Jego
miłości. Doprawdy, zostało na nas nałożone wielkie
zobowiązanie.
Wraz z rozpoczynającą się w przyszłym tygodniu
Doroczną Kwestą Katolicką głębiej zanurzymy się w tajemnicę
wielkiej odpowiedzialności, która została nam powierzona.
Jako częściowe wypełnienie tej odpowiedzialności,
zostaniemy zaproszeni do uczestnictwa w Dorocznej Kweście
Katolickiej. Szczęść Boże!
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THE CHILDREN’S LITURGY OF THE WORD BEGINS
TODAY!
As you have been seeing in this space – the Children’s
Liturgy of the Word begins today, Sunday, February 1,
2015 at the 10:30 Mass.
A er the opening prayer, children between the ages of
5 and 10 will be invited to leave with adult supervision
to the school library to hear an age appropriate gospel
of the day. They will have an opportunity to hear the
readings and to discuss it. They will then return to
their families in church a er the Creed. They will be
gone for approximately 15 minutes. This is a new opon for your children to hear the word of God in their
own terms and for you to hear the readings and homily
in Church.
We hope you will take advantage of this wonderful
opportunity.
As always, if you are interested in volunteering for this
program or any of our Parish Transforma on programs, please contact Pat for more informa on at
708/867-7401 in English or Dorota at 773/545-8581
in Polish.

Be Part of the 2015 ANNUAL CATHOLIC APPEAL “Entrusted with Responsibility”
February 7-8, 2015
Please spend some me this week reflec ng on the Annual Catholic Appeal brochure that you received with your bulle n. Please remember that the Annual Catholic Appeal is much diﬀerent than a one- me special collec on. It is a pledge campaign where you can make a gi payable in installments.
As you review the work enabled by your contribu on to the Annual Catholic Appeal, please reflect on God’s gi s to you. He has given you all that you have. With
these gi s, you are entrusted with responsibility. Your gi s to our parish, to the
Archdiocese and to the work of the Church throughout the world should be given
in gra tude for the con nuing gi s that God gives you.
Each pledge makes a diﬀerence because all parishes par cipate in the campaign
and the gi s of many enable our Archdiocese to deliver needed ministries and services. Our combined gi s not only signify our gra tude to God, they fund a significant por on of the work of our Archdiocese.
If you received your pledge form in the mail, please complete it and mail it back or bring it to Mass next weekend.
For those of you that did not receive a mailing or have not had me to respond to it, we will conduct our in-pew
pledge process at all Masses next weekend. Thank you for your prayerful considera on and generous response.

4th Ordinary Sunday / IV Niedziela Zwykla
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YOUNG AT HEART MEMBERS!
A en on Young At Heart - At the February
9th mee ng we will have a paper goods
raﬄe. Please bring any household items
that are paper for the raﬄe.
In addi on you are asked to gather your canceled

stamps, used eyewear, pennies, box tops and labels
for our school. These are most important so we can
help those who need our support. Also, new yarn, if
you do not use it anymore please donate to help children. Another reminder, at the mee ng we will collect for the March corned beef sandwich luncheon as
well as the February soup and sandwich made by our
super chef Wally Henning. Cost $8.00 and $4.00 f you
do not care to eat lunch with us please do not stay at
home, come to our gathering to be with friends!
Watch your mail for the “Senior Tax Freeze Applicaon”. This has to be filled out and mailed by February
10. It is only two pages, so please fill out, sign and
return.
Please pray for our sick: Josephine Kadala, Josephine
Topczewski and our Dear Cardinal George. You are
not forgo en!
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SAINT CONSTANCE PARISH FAMILY
Mark your calendar!

ICE-SKATING
SATURDAY, MARCH 14TH, 2015
from 6:30pm-8:30pm
at McFetridge Sports Center
3843 N California Ave, Chicago, IL 60618
Admission: $7.00;
Skate rental: $3.00
Tickets: REP Oﬃce –
Sr. Kinga (773)545-8581 ext. 40

The annual “March for Life Chicago” on Sunday, January 18 at Federal Plaza, 50 West Adams in Chicago.
Great event! The spirit of everyone, especially all of the young people,
really made the March fun and inspiring.
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FEAST OF THE PRESENTATION OF THE LORD
MONDAY, FEBRUARY 2

ON MOVIES, AND DOING THE THINGS NO ONE CAN IMAGINE

Tomorrow the Church celebrates the feast
of the Presenta on of the Lord which occurs
forty days a er the
birth of Jesus and is
also known as Candlemas day, since the
blessing and procession
of candles is included in
today's liturgy. The
feast was first observed
in the Eastern Church as
"The Encounter." In the
sixth century, it began to be observed in the
West: in Rome with a more peniten al character and in Gaul (France) with solemn
blessings and processions of candles, popularly known as "Candlemas." The Presentaon of the Lord concludes the celebra on of
the Na vity and with the oﬀerings of the
Virgin Mother and the prophecy of Simeon,
the events now point toward Easter.

Chicago Tribune columnist Mary Schmich recently
wrote a piece about how she has not seen a single film
nominated for this year’s Academy Awards. Per
Schmich, “I feel a li le sheepish that my Oscar score,
which is always low, has fallen this year to a pathe c zero.” Nonetheless--and to her point--she explained further that just by paying
a en on to the news and by reading the movie reviews, she can
s ll join the cultural conversa on on the films in ques on. Then she
gave a handful of examples. My wife and I don’t go out to movies
o en either, but we put Schmich to shame this Academy Award cycle. Yeah. This year we managed to take in three of the nominated
films (more than usual for us), and the one we saw just last week-The Imita on Game--has a repea ng line that speaks to me in the
context of today’s readings and beyond.
If you haven’t seen the film, I can’t imagine I’ll be giving
anything away here. I mean, I knew a li le bit about the plot line
before se ling into my seat the same way Mary Schmich filled space
in her column wri ng about films she’d never seen: by paying a enon to the news out in the world. Well, that, and my wife told me
on the way to theater. The film is based on the true story of mathema cian and German code-breaker Alan Turing (portrayed by Benedict Cumberbatch), who, as the Tribune put it in a brief overview of
the film, was one of the most ill-served heroes of WWII. While Turing’s genius is unmistakable early on, his ability to break the German code is suspect to some, promp ng the Scripturally-connected
(to me, at least) observa on that repeats at various points in the
film under diﬀering circumstances: “It’s the people who no one imagines anything of, who do the things that no one can imagine.”
Moses says to the people in the first reading, “A prophet
like me will the Lord your God raise up for you from among your
own kin” who will speak the word of God. This person of the people
des ned for great things is realized in Jesus. He is born in humble
surroundings. He is the son of a working man and his simple wife.
And as Nathanael once observed before realizing be er, “Can anything good come out of Nazareth?” Yet when this nobody enters the
synagogue to teach, people are amazed at the authority he commands. And the unclean spirit tormen ng a man there recognizes
Jesus as the Holy One of God. “He commands even the unclean spirits and they obey him,” the people observe upon witnessing this,
and Christ’s fame spreads throughout the region. I think of that repea ng line in the movie: “It’s the people who no one imagines anything of, who do the things that no one can imagine.” Jesus is Son of
God, true, but as his brothers and sisters, we are sons and daughters
of God in our own right. Like Cumberbatch in the film, we have a
diﬃcult assignment, too. Especially in today’s world. We have a
Kingdom to build, no less. And to not get discouraged, we need to
keep remembering this: “It’s the people who no one imagines anything of, who do the things that no one can imagine.”

"In obedience to the Old Law, the Lord Jesus, the first-born, was presented in the
Temple by his Blessed Mother and his foster
father. This is another 'epiphany' celebra on
insofar as the Christ Child is revealed as the
Messiah through the can cle and words of
Simeon and the tes mony of Anna the
prophetess. Christ is the light of the na ons,
hence the blessing and procession of candles
on this day. In the Middle Ages this feast of
the Purifica on of the Blessed Virgin Mary,
or 'Candlemas,' was of great importance.
CANDLEMAS
Inspired the words of the can cle ("a light to
the revela on of the Gen les"), by the 11th
century, the custom had developed in the
West of blessing candles on the Feast of the
Presenta on. The candles were then lit, and
a procession took place through the darkened church while the Can cle of Simeon
was sung. Because of this, the feast also became known as Candlemas. While the procession and blessing of the candles is not
o en performed in the United States today,
Candlemas is s ll an important feast in many
European countries.

copyright 2015 by John B. Reynolds (john@jrwrites.com)
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2014 CHURCH CONTRIBUTIONS STATEMENT
To request a statement of your 2014 church (envelope) contribu ons, fill out this form and return
it in the collec on basket, mail it, or drop it in the rectory mail slot.
Statements will be mailed to you unless otherwise requested.
I would like to pick up my statement... Please call when ready
Check here if your address has changed during the past year

Name on Envelope

_____________________________________________________________

Envelope Number:

________________________

Address:

_____________________________________________________________

City:

_____________________________ State ____ Zip _________________

Phone (home)

_____________________________ (work) ________________________

If you made a single contribu on of $250 or more for special purposes (excluding envelopes in
your monthly packet), we will be happy to furnish a separate statement for these contribu ons—
Please fill in the informa on below:
DATE

AMOUNT

PURPOSE*

* PLEASE INDICATE “GENERAL USE” OR SPECIFIC PURPOSE OF DONATION
For oﬃce use only: Date ____________________________

Int’ls __________________

ST. CONSTANCE PARISH MEMBERSHIP FORM
Forma Przynależności do Parafii św. Konstancji
Check One:
□ New Registra on
□ Change of Address
□ Moving our 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
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Włącz się do Dorocznej Kwesty Katolickiej
„Świadomi powierzonego nam obowiązku”
7-8 Luty, 2015
Prosimy, aby w tym tygodniu zastanowić się przez chwilę nad treścią zawartą w
materiałach otrzymanych wraz z dzisiejszym biuletynem, na temat Dorocznej Kwesty
Katolickiej. Prosimy pamiętać, że Doroczna Kwesta Katolicka jest czymś więcej niż
jednorazową akcją. Została zorganizowana w ten sposób, aby zadeklarowaną ofiarę
można było spłacać w ratach.
Obserwując efekty działań możliwych do zrealizowania dzięki darowiznom na rzecz
Dorocznej Kwesty Katolickiej, warto zastanowić się nad głębszym rozumieniem daru
otrzymanego od Boga. On dał Ci wszystko, co posiadasz. Wraz z otrzymanymi talentami,
powierzony został ci do spełnienia obowiązek. Każda ofiarna złożona na parafię, na Archidiecezję oraz na pracę
Kościoła Powszechnego powinna być składana, jako wyraz wdzięczności za kontynuację darów otrzymywanych od
samego Boga. Każde zobowiązanie przyczynia się do wprowadzania realnych zmian na lepsze, ponieważ jest
częścią akcji, w której uczestniczą wszystkie parafie, i w ten sposób zebrane darowizny wielu osób umożliwiają
naszej archidiecezji pełnienie koniecznej posługi duszpasterskiej. Nasze wspólne ofiary nie tylko podkreślają naszą
wdzięczność Bogu, lecz mają realny wpływ na działalność i wsparcie dla wielu zadań prowadzonych przez Kościół
chicagowski. Jeśli otrzymałeś pocztą formularz zobowiązania finansowego, prosimy wypełnić go i odesłać pod
wskazany adres lub przynieść do kościoła.

ŚWIĘTO OFIAROWANIA PAŃSKIEGO czyli MATKI BOŻEJ GROMNICZNEJ
Poniedzialek, 2 lutego
Msze swiete w j. polskim: rano o godz. 9:00 wieczorem: o godz. 7:00
2 lutego Kościół katolicki obchodzi święto Ofiarowania Pańskiego. Czyni to na pamiątkę
ofiarowania przez Maryję i Józefa ich pierworodnego syna, Jezusa, w świątyni jerozolimskiej.
W polskiej tradycji jest to też święto Matki Bożej Gromnicznej. Według Ewangelii Jezus,
zgodnie z prawem żydowskim, jako pierworodny syn był ofiarowany Bogu w świątyni
jerozolimskiej. Wtedy też starzec Symeon wypowiedział proroctwo nazywając Jezusa
"światłem na oświecenie pogan i chwałą Izraela". Dlatego święto to jest bogate w symbolikę
światła. W Jerozolimie, gdzie Ofiarowanie Pańskie obchodzone było już w IV w., odbywały się - zazwyczaj nocą uroczyste procesje ze świecami. Liturgiczną datę święta wyznacza upłynięcie czasu oczyszczenia Maryi po urodzeniu
dziecka. W Kościele zachodnim święto zostało wprowadzone w VII w. W Rzymie w tym dniu odbywała się
najstarsza maryjna procesja, której uczestnicy nieśli zapalone świece. Prawdopodobnie ta procesja do największego
sanktuarium rzymskiego - bazyliki Matki Bożej Większej - nadała świętu Pańskiemu charakter maryjny. Od X w.
pojawia się obrzęd poświęcenia świec, który jeszcze podkreśla i ubogaca symbolikę światła. Nawiązuje ona
bezpośrednio do wielkanocnego paschału, który wyraża zwycięstwo nad śmiercią, grzechem i szatanem.
W Polsce święto Ofiarowania Pana Jezusa ma charakter wybitnie Maryjny. Widzimy Maryję, jako Tę, która
sprowadziła na ziemię niebiańskie Światło i która tym Światłem nas broni oraz osłania od wszelkiego zła. Dlatego
często bierzemy do rąk gromnice, zwłaszcza w niebezpieczeństwach wielkich klęsk i grożącej śmierci. Poświęcone
2 lutego świece, jakby widomy znak Bożej Jasności, zapala się w trudnych życiowych chwilach po to, aby
"zadziałała" interwencja Bożej Opatrzności. W religijnej tradycji polskiej podczas burzy, nadal stawiamy świece –
gromnicę w oknach. Gromnicami zażegnywano klęski gradowe, ich dymem kreślono znaki krzyża na drzwiach, piecu,
oknach i belkach stropowych, jako "zapory przeciw nieczystym siłom i nieszczęściom". W każdym domu katolickim
powinna być przynajmniej jedna gromnica. Zapala się ją także przy konającym, aby Maryja ta, która niosła do
świątyni Jezusa - Światłość Prawdziwą, prowadziła dusze umierających wprost do wiekuistej światłości.
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Grupy Żywego Różańca zapraszają od godz. 10:00 rano do 3:00 po południu.
na sprzedaż placków ziemniaczanych!
Cena: 3 szt. $5 — 6 szt. $10 — 10 szt. $15
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

PIERWSZY PIĄTEK MIESIĄCA

Dnia 6 lutego przypada Pierwszy Piątek miesiąca.
Spowiedź św. od godz. 6.00 wieczorem, a Msza Święta
o Najświętszym Sercu Pana Jezusa o godz. 7:00 pm.
Zachęcamy do uczestnictwa w nabożeństwach do Serca Jezusa wszystkie dzieci. Dzieci które otrzymały
książeczki z Dziewięcioma Pierwszymi Piątkami
Miesiąca, mogą poprosić spowiednika o podpisanie lub
siostrę w zakrys i.
PIERWSZA SOBOTA MIESIACA
Dnia 7 lutego zapraszamy wszystkich członków Kół
Różańcowych na czuwanie modlitewne. Rozpoczęcie
o godz. 7:00 wieczorem z Mszą św. Podczas
Nabożeństwa chętne osoby będą mogły przystąpić do
DDUCHOWEJ ADOPCJI DZIECKA POCZĘTEGO. Będzie
to więc piękna okazja by zobowiązać się do codziennej
modlitwy przez 9 miesięcy w intencji poczętego
dziecka, wiadomego Bogu, by mogło szczęśliwie się
urodzić. Mediugorskie Nabożeństwo zostaje

przeniesione na 7 marca.
Duchowa Adopcja jest modlitwą w intencji
dziecka zagrożonego zabiciem w łonie
matki. Trwa dziewięć miesięcy i polega na
codziennym odmawianiu jednej tajemnicy
różańca świętego oraz krótkiej modlitwy w
intencji dziecka i jego rodziców. Dzieło duchowej adopcji
powstało po objawieniach w Fa mie, stając się odpowiedzią na
wezwanie Matki Bożej do modlitwy różańcowej, pokuty i
zadośćuczynienia za grzechy, w roku 1987 została przeniesiona
do Polski. Duchowa adopcja skutecznie leczy głębokie zranienia
wewnętrzne spowodowane grzechem aborcji a także pomaga
ludziom młodym kształtować charakter, walczyć z egoizmem,
odkrywać radość odpowiedzialnego rodzicielstwa. Przyłącz się
do Dzieła Duchowej Adopcji poprzez rozpoczęcie
dziewięciomiesięcznej modlitwy za dziecko poczęte.

II POLONIJNY KONGRES RODZINNY
Fundacja „Strong Family” ma przyjemność ogłosić
program II Polonijnego Kongresu Rodziny, w dniach 6 –
15 lutego 2015 w Archidiecezji Chicago. Małżeństwa,
osoby przygotowujące się do sakramentu małżeństwa i
osoby zainteresowane poprawą jakości relacji w ich
rodzinach są zapraszani do udziału w rekolekcjach,
konferencjach i sympozjum związanych z z tematem
przewodnim: „Oblicza miłości – RODZICE. Wszyscy
jesteśmy wezwani do miłości i
wychowania”.Wydarzenia, w języku polskim i
angielskim, będą odbywać się w 15 kościoła
Archidiecezji. Pełna lista lokalizacji, prelegentów i dat z
dokładnym programem znajduje się na stronie obok.
W naszej parafii Msza św. wraz z nauką rekolekcyjną
odbędzie się we wtorek, 10 lutego o godz. 7:15
wieczorem, którą wygłosi ks. Marek Dziewiecki,
doktor psychologii i magister teologii, wykładowca
psychologii i pedagogiki w Seminarium Duchownym w
Radomiu, autor ksiązek i artykułów m.in. na temat
psychologii zdrowia, profilaktyki i terapii uzależnień i z
zakresu komunikacji międzyludzkiej.
BANKIET ZWIĄZKU SYBIRAKÓW USA
Dla uczczenia 75 rocznicy wywózek 2
milionów Polaków na Syberię zapraszamy
na Bankiet 15 lutego w Sali Bankietowej
White Eagle, 6839 N. Milwaukee Ave. w
Niles. Rezerwacje do 10 lutego pod numerami:
(773) 283-4531 lub (773) 551-5686
Donacja: $45
ZAPRASZAMY NA LODOWISKO !!!
WSZYSTKIE RODZINY Z PARAFII ŚW. KONSTANCJI
W SOBOTĘ, 14 MARCA 2015
od godz. 6:30-8:30 wieczorem
w McFetridge Sports Center
3843 N California Ave,
Chicago, IL 60618
Bilet wstępu: $7.00;
wypożyczenie łyżew: $3.00
Bilety można kupić u siostry Kingi.
Kontakt (773) 545-8581 ext. 40.
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TIME

CELEBRANS

LECTORS

AUXILIARY MINISTERS

4:30PM

Father J. Heyd

J. Toia
D. Walton

N. Schaefer — Z. Grodecki - I. Klatka
A. Sanders — D. Drozd — J. Ovist

7:30AM

Father J. Heyd

C. Schiltz
D. Lusinski

N. Hoﬀmann — C . Schiltz
J. Reynolds — Z. Grodecki

9:00AM

Father R. Fraczek

T. Milewska
A. Zamora

10:30AM

Father J. Heyd

T. Morun
M. Kawa

P. Guilleme e — Sr. Jus na — B. Kowalik
M. Guilleme ee — P. Pomykalski — R. Sendra

12:00PM

Father J. Heyd

T. Lugowski
D. Kosk

R. Tagamolia — C. Manno
L. Antonik — J. Baloun

1:30PM

Father W. Podeszwik

M. Dabrowski
Sr. Kinga Hoﬀman

Father R. Fraczek

M. Mordarski
A. Dublasiewicz

Polish

Polish

7:00PM
Polish

ST. CONSTANCE MISSION STATEMENT

ZADANIE MISYJNE PARAFII ŚW. KONSTANCJI

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, me and resources. Through
the celebra on of the liturgy, sacraments, and our
ministries, we bring the Father’s love, Christ’s peace, and
the Holy Spirit’s inspira on to one another. Our future lies
with tradi on, vision and change. By embracing the Good
News and our Catholic iden ty on our journey toward
holiness, we seek to be a sign to the world of all that we

Parafia Św. Konstancji jest modlitewną, opiekuńczą i otwartą na
wszystkich wspólnotą Koœcioła Rzymsko-Katolickiego. Parafia, która
została założona w 1916 r., przez polskich emigrantów, obecnie jest
zróżnicowana kulturowo. Jako wspólnota parafialna tak podejmujemy
nasze zadania, 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 troskę o przyszłość łączymy z tradycją, ze zdolnością
przewidywania i odczytywania znaków czasu. Poprzez troskę o Dobrą
Nowinę i naszą katolicką tożsamość, na naszej drodze do świętości
staramy się być dla świata znakiem tego wszystkiego w co wierzymy.

SACRAMENTAL LIFE

INFORMACJE O SAKRAMENTACH ŚWI ĘTYCH

Bap sms… We celebrate Bap sms 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 par cipate in a Bap smal prepara on mee ng
before a date can be scheduled. To register for a mee ng
call the rectory secretary.
Weddings… The Archdiocese of Chicago requires
arrangements 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
arrangements for a priest. Please do not wait un l the
person is unconscious 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.

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
skontaktowanie 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
parafialnego co najmniej cztery miesiące przed datą ślubu. Chcielibyśmy i
usilnie zalecamy, aby w naszej parafii okres przygotowania trwać sześć
miesięcy. Prosimy, abyście najpierw ustalili termin w kościele, a następnie
w innych miejscach. Zapraszamy więc do naszego biura parafialnego
najwcześniej 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
będzie nieprzytomna lub bliska śmierci.
Komunia Święta dla chorych… Jeśli ktoś z was lub waszych bliskich
choruje i chciałby przyjąć Komunię Świętą, to prosimy o zgłoszenie osoby
chorej do biura parafialnego, do osoby odpowiedzialnej za Duszpasterstwo
chorych, aby ustalić datę odwiedzin w domu.

