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Jesus spoke to the crowds and to his disciples, saying, "The scribes and the Pharisees 
have taken their seat on the chair of Moses. Therefore, do and observe all things what-
soever they tell you, but do not follow their example.  For they preach but they do not 
practice. They tie up heavy burdens hard to carry and lay them on people's shoulders, 
but they will not lift a finger to move them. All their works are performed to be seen. 
They widen their phylacteries and lengthen their tassels. They love places of honor at 
banquets, seats of honor in synagogues, greetings in marketplaces, and the salutation 
'Rabbi.' As for you, do not be called 'Rabbi.' You have but one teacher, and you are all 
brothers. Call no one on earth your father; you have but one Father in heaven. Do not 
be called 'Master'; you have but one master, the Christ. The greatest among you must 
be your servant. Whoever exalts himself will be humbled; but whoever humbles him-

self will be exalted." 
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Monday, November 06  
  8:00am Eng   + Eileen Polanski 
  8:30am Pol   + Helena i Stanisław Kijowski 
 
Tuesday, November 07  
  8:00am Eng   + Virginia Tagamolila 
  7:15pm Eng    Special Intentions 
   
Wednesday, November 08  
  8:00am Eng   + Marian Chmura 
  8:30am Pol   + Zmarli z Rodziny Kosinskich 
 
Thursday, November 09 The Dedication of the Lateran Basilica 
  8:00am Eng   + Souls in Purgatory 
  8:30am Pol   + Marian Chmura 
 
Friday, November 10   Saint Leo the Great, Pope and Doctor 
       of the Church 
  8:00am Eng    Parishioners  
 8:30am Pol   + Marian Chmura 
 
Saturday, November 11 Saint Martin of Tours, Bishop 
  8:00am Eng    St. Constance Volunteers  
  8:30am Pol   + Marian Chmura 
  4:30pm Eng   + Fred Gryzwa 
      + Sophie Setlik 
      + Charlotte Stasulas 
       Captain Scott Miller II, US State  
       Marine Corps 
       Captain Elizabeth (Krupp) Miller,  
       US Marine Corps 
      + Robert Maximillian Krupp, United  
       States Army 
      + Robert Mathias Krupp,  
       Chicago Fire Department 
 
Sunday November 12  Thirty-Second Sunday in Ordinary Time 
  7:30am Eng   + Leonard & Irene Duszynski 
  9:00am Pol   + Teresa Zając 
      + Emilia Prawica 
      + Janina Maśnica 
      + Teresa Maśnica 
      + Helena i Hipolit Adamski 
      + Edward Kosman 
       Franciszka Purchla 
      + Zofia Bryła 
      + Józef Kogut 
      + Stanisława Stańczyk  
      + Roman Podgórski 
      + Piotr Potok 
      + Józef Ochał 
      + Walenty Modrzewski 
      + Eugenia Modrzewska 
      + Eugeniusz Rykaczewski 
      + Maria Trojniak 
      + Janina Krengiel 
      + Andrzej Krengiel 
      + Wacława Cichoń – Milewska 
      + Rozalia i Władysław Burzec 
      + Stefania Baca 

      + Jan Podsada 
      + Jan Bysiewicz 
      + Roman Szydlowski 
      + Aleksandra Prokopczak  
      + Jan Niewiarowski 
      + Kazimiera Bis w 2-gą rocznicę  
10:30pm Eng   + Susan Raucci 
12:00pm Eng   + Hans Schwarz 
  1:30pm Pol   + Teresa Zając 
      + Marian Kocyłowski 
      + Emilia Prawica 
      + Victoria, Bronisław Kalinowski 
      + Jan, Stanisława Dusinski 
      + Walenty Mokrzewski 
      + Eugenia Mokrzewska 
      + Eugeniusz Rykaczewski 
      + Antoni Teluch 
      + Joanna Stepien 
      + Jerzy Kwiatkowski 
      + Wanda Czech 
      + Helena Czech 
      + Weronika i Emilian Mnich  
      + Tadeusz, Wanda, Stanisław  
       Grzybowski 
      + Maria i Jan Jaromin 
      + Leon Fiesiak 
      + Mary Barcik 
      + Józef & Rozalia Gradzki 
      + Jadwiga Milewska 
      + Antoni Tomasik 
7:00pm Pol    Parishioners 
   
    
 
 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, November 6 
Youth Sports – Volleyball  
 
Tuesday, November 7 
8:30am -7:00pm – Eucharistic Adoration 
2:30pm-Chaplet of Divine Mercy 
3:00pm-Koronka do Bożego Miłosierdzia 
 

Wednesday, November 8 
8:15pmYouth Sports – Table Tennis 
Glory & Praise Practice 
 
Thursday, November 9 
2:30-3:30pm - Church Cleaning 
7:00pm Polish Baptism Meeting – call the rectory to register 
 
Friday, November 10 
Handbell Practice  
Kolbe Dance Group “Vera” 
PPC Meeting  
 

Saturday, November 11 
SC School Bake Sale sponsored by HSA 
Kolbe School Dance 
7:00pm Effata group meeting 
Pro-Life Meeting 
 

Sunday, November 12 
7:30am Holy Name & fellowship  
SC School Bake Sale sponsored by HSA 
RCIA Sessions 
Polonia Club Meeting 

Weekend Collection —  October 29, 2017 
Kolekta niedzielna —  29 Października, 2017  

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 
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  
Rayan Grybas 
Camille Gutowski 
Jozef Jablonski 
Ted Janur 
Boleslaw Jaroszynski 
Sandra Katulka 
Peter Koniecko 
Wladyslawa Kozak 
 
 

Tadeusz Krasowski 
Zofia Krasowska 
Teresa Kurk 
Elaine Liebucht 
Haley Link 
Joseph LoCascio 
Gina Lupo 
Michael Lupo 
Cindy Michelini 
Alen Milewski 
Helen Mittelbrun 
Josiah Nelson 
Hilda Nunes 
Dolores Ott 
Amie Parisi 
Arlene Raszka 
Michael Richko 
Karen Rondano 
Sandra Sanoski 
Margaret Schaefer 
Schiltz Rosemery 
Anna Seklecki 
Helena Siekierska 
Mark Smith 
Rita Szczepanik 
Bogdan Tokarski 
Helen Tokarski 
Zdzislaw Wasilewski 
Kelsey Weeden 
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  

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 
 

Elizabeth Raible 

School Lottery 
Week 11 - Oct 29 - Huy V Tran - #349 

TOTAL:  $   8,986.81 
Parish Maintenance & Energy   $                               97.00 
Convent Maintenance     $                              32.00  
Hurricane Victims      $      1,993.94 
Adopt A Student      $                230.00 
Polish Rep. 2017/18     $       1,210.00 
Propagation of Faith     $           136.50 
All Saints        $          138.00 
All Souls        $          386.00 

  4:30pm  —  $       1,454.00  
  7:30am  —  $           738.00   
  9:00am  —  $        2,600.25   
10:30am  —  $        1,152.00 

12:00pm —  $             828.75 
1:30pm   —  $          1,223.00 
7:00pm   —  $             889.00 
Children: — $              101.81 
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Drodzy Parafianie i Przyjaciele. 
 
             W zasadzie dzisiaj, po przeczytaniu tekstów 
na 31 niedzielę, widzimy, że  fragmenty, odpowied-
nio dobrane, tworzą całość, poruszając nas i nasze 
sumienia tak, że nie potrzeba specjalnych wyja-
śnień.   
             Twarde słowa kieruje dzisiaj do nas Bóg. Zaś 
my musimy sami pojąć, jak je rozumieć: „Jeśli nie 

usłuchacie i nie weźmiecie sobie do serca tego, że macie odda-
wać cześć mojemu imieniu, mówi Pan Zastępów, to rzucę na 
was przekleństwo. Zboczyliście z drogi, wielu doprowadziliście 
do sprzeniewierzenia się Prawu.” (Ml 2,2b.8)  Czy chodzi tu o 
naszą małą wiarę? Czy może o podejście do wiary? Może o 
nasze zniecierpliwienie? Sami oceńmy nasz stosunek do obec-
ności w Kościele, do uczestnictwa w Eucharystii. Zastanówmy 
się, jak często odpowiadamy Bogu TAK a może częściej  mówi-
my Bogu NIE. Może swoją postawą i zachowaniem prowadzimy 
siebie do zguby i jeszcze innym dajemy zły przykład? 
             W Liście do Tesaloniczan święty Paweł, tłumacząc się ze 
swych czynności, stara się nam powiedzieć, jakie zadania stoją 
przed kapłanami, a jednocześnie wyjaśnia nam, jakimi pobud-
kami się oni kierują, głosząc nam Ewangelię. Ponieważ jeste-
śmy Ludem Kapłańskim,  na każdym z nas spoczywa obowiązek 
ewangelizacji, wzbudzania wiary, opieki nad tymi, którzy zapo-
minają o Słowie Wcielonym. „Dlatego nieustannie dziękujemy 
Bogu, bo gdy przyjęliście słowo Boże usłyszane od nas, przyjęli-
ście je nie jako słowo ludzkie, ale jak jest naprawdę, jako słowo 
Boga, który działa w was wierzących.” (1 Tes 2,13) Słowo Boże 
jest wielkim skarbem i tym skarbem trzeba się dzielić z innymi.  
            Zaś w Ewangelii Jezus Chrystus pokazuje nam oblicza 
tych, którzy – mieniąc się wierzącymi – panoszą się, obrastają 
w piórka, chcą nas przekonać, że są lepsi od innych.  „Mówią 
bowiem, ale sami nie czynią. Wiążą ciężary wielkie i nie do 
uniesienia i kładą je ludziom na ramiona, lecz sami palcem ru-
szyć ich nie chcą. Wszystkie swe uczynki spełniają w tym celu, 
żeby się ludziom pokazać. Rozszerzają swoje filakterie i wydłu-
żają frędzle u płaszczów. Lubią zaszczytne miejsce na ucztach i 
pierwsze krzesła w synagogach. Chcą, by ich pozdrawiano na 
rynkach i żeby ludzie nazywali ich Rabbi.” (Mt 23,3-7). My zaś 
mając własny rozum, ufając naszemu sercu i rozumowi, krocz-
my Drogą Chrystusa i starajmy się głosić Ewangelię również 
tym, którzy twierdzą, że ją znają lepiej. Może jednak od nas się 
czegoś nauczą?  Módlmy się o dar głoszenia Ewangelii wszyst-
kim, którzy tego potrzebują. Dla zbawienia naszego i bliźnich.  
             Miesiąc listopad wyjątkowo obfituje w wiele rocznic 
urodzin pracowników naszej parafii: 1-go listopada urodziny 
celebruje Pani Dyrektor Ewa Panczyk; 6-go listopada celebruję 
ja; 7-go listopada celebruje Pan Roman Harmata; 11-go listopa-
da to dzień urodzin naszego „janitora” Pana Kazimierza Kozioł; 
21-go listopada urodziny będzie obchodzić Ks. James Heyd. 
Dzień urodzin to czas nie tylko na celebrację ale przede wszyst-
kim na refleksję, że jesteśmy coraz bliżej mety, i spotkania z 
Tym który obdarzył nas życiem. W imieniu wszystkich jubilatów 
proszę was o modlitwę. Szczęść Boże!  

Dear Parishioners and Friends. 
 
 As always, after reading the texts for the 31st 
Sunday, we see that the readings are appropriately 
selected, they move our hearts and our consciences 
so that we do not need more special explanation. 
They form the whole message. 
 Today, God directs unpleasant words toward us. 
However, we must understand: " If you do not lis-
ten,  and if you do not take to heart giving honor to 
my name, says the LORD of hosts, I will send a 
curse upon you and your blessing I will curse. In fact, I have 
already cursed it, because you do not take it to heart. But you 
have turned aside from the way, and have caused many to 
stumble by your instruction; You have corrupted the covenant 
of Levi, says the LORD of hosts. "(Ml 2,2b.8)  
 Is this about our lack of faith? Maybe about our approach 
to the faith? Could it be about our impatience? Let us consider 
our attitude toward our presence in Church, and our participa-
tion in the Eucharist. Let's see how often we respond “YES” to 
God or do we say “NO”? Maybe our own attitudes and behav-
iors lead us to destruction but still we continue to give others 
a bad example? 
 St. Paul in the Letter to the Thessalonians speaks of his 
actions, tries to tell us what tasks are ahead of the priests, and 
also what reminders they propose by proclaiming the Gospel 
to us. Since we are the “royal priesthood”, each of us is 
obliged to evangelize, to inspire faith, to care for those who 
forget the Incarnate Word. " And for this reason we too give 
thanks to God unceasingly, that, in receiving the word of God 
after hearing us, you received not a human word but, as it 
truly is, the word of God, which is now at work in you who 
believe. " (1 Thes 2:13) The word of God is a great treasure 
and this treasure must be shared with others. 
 In the Gospel, Jesus Christ shows us the face of those who 
call themselves believers who are bloated with pride, and 
want to convince us that they are better than others. 
"Therefore, do and observe all things whatsoever they tell 
you, but do not follow their example. For they preach but they 
do not practice.  They tie up heavy burdens [hard to carry] and 
lay them on people’s shoulders, but they will not lift a finger 
to move them.  All their works are performed to be seen. They 
widen their phylacteries and lengthen their tassels.  They love 
places of honor at banquets, seats of honor in synagogues, 
greetings in marketplaces, and the salutation ‘Rabbi.’ "(Mt 23: 
3-7). We must use our own mind and understanding; we 
should trust in our heart and reason and walk the Way of 
Christ and try to preach the Gospel to those who claim to 
know it better. Maybe they will learn something from us. Let 
us pray for the gift of proclaiming the Gospel to all who need 
it. Let us pray for the grace of salvation for ourselves and our 
neighbors. 
 The month of November is exceptionally abundant in the 
many birthdays of our parishioners including: Ewa Panczyk, 
the Principal of our school who celebrates her birthday on 
November 1st; November 6, I celebrate it; On  November 7th, 
Mr. Roman Harmata is celebrating; November 11th is the 
birthday of our custodian Mr. Kazimierz Kozioł; and on No-
vember 21st, Fr. James Heyd will be celebrating his birthday.  
Birthdays are a time not only for celebration but above all for 
reflection that we are getting closer to the finish line, to meet 
with the One who gave us life. On behalf of all those listed 
above, I ask you for prayers.  
 God Bless! 
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Altar servers  
Eucharistic Ministers  
Finance Committee  
Good Grief Group   
Holy Name Society  

Lectors  
 Ministers of Care  
Missionary Sisters   

 

Music Ministry   
Parish Pastoral Council  

Parish School  
Rel. Education Program  

Rosary Groups  
School Board Members  

 St. Constance Prayer Gr.  
The Home & School Assoc.  

The Sports Association  

Ushers  
Wake Ministers  
Woman’s Club  
Young at Heart  
Pro-Life Group  

 Parish Staff  
Youth Ministry 

Grupy Żywego Różańca  
Grupy Oazowe 

Koła Koronkowe 
Klub Polonia  

Orkiestra Dęta  
Polska Szkoła pw. św. 
Maksymiliana Kolbego  

Grupa Dzieci Boże  
Wicherki 

As you celebrate your birthday and name day, we join you with prayers  
of thanksgiving for your ministry.  

May God grant you many years of Spiritual Joy, Health  and Happiness.  
Have a blessed and happy birthday!   

 
Z okazji urodzin i imienin życzymy obfitości łask Bożych, światła Ducha 
Świętego i opieki Matki Bożej. Niech Najwyższy Kapłan Jezus Chrystus  

zawsze Ci  błogosławi i będzie źródłem Twojej radości i spełnienia.  
 

Your faithful parishioners together with:  
Wierni parafianie oraz: 
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ON EGGNOG, UNWASHED BERRIES, AND 
PRACTICING WHAT WE PREACH 

Copyright 2017 by John B. Reynolds (john@jrwrites.com) 
 

Let’s just get one thing out of the way right 
now: I am a food safety professional. I have a 
Master’s degree in Meat Science and I’ve spent 
over thirty years in the food business. I know 
about allergens. I know about pasteurization 
and kill steps and foodborne pathogens. I know 
about incubation times. I worked with a third-
party industry partner several years ago to put together a se-
ries of training videos focusing on food safety at store-level. 
And all of this history certainly informed the decision I made a 
few Christmas seasons ago when my son offered me some of 
his home-made eggnog. I asked Paul if he’d used pasteurized 
eggs. He said no. Not having a good feeling about this, I re-
fused the eggnog. He said it was delicious. I believed him. And 
man, I like eggnog. But I knew that if I drank it and came down 
with salmonellosis a day or two later, my work colleagues--
also food safety professionals--would all laugh at me.  

And yet I don’t always practice what I preach. For example, I 
don’t wash fresh berries before eating them. Those same food 
safety professionals were surprised to hear this when it came 
up in conversation a while back. I told them I used to wash my 
raspberries and such, but maybe a year ago I bought some on 
my way home from a training run, and I didn’t want to wait to 
eat them. I suffered no ill-effect eating the unwashed fruit, and 
here we are. Now, should I offer an overnight guest a fruit 
plate in the morning, or should I bring a berry platter to some 
parish or work function, I wash that fruit. I will not subject my 
guests or my parish family or my work colleagues to my non-
chalance in this area, but for me, it’s right out of the clamshell. 
Please note that I am in no way suggesting that you follow my 
lead in this. Instead, I urge you to follow the “Rinse before 
use” directions typically printed on the packaging. In other 
words, do what I say, not what I do.  

And speaking of leading/not leading by example, “The 
scribes and the Pharisees have taken their seat on the chair of 
Moses,” Jesus tells the crowds and his disciples in today’s Gos-
pel. “Therefore, do and observe all things whatsoever they tell 
you, but do not follow their example. For they preach but they 
do not practice.” Especially after the past few weeks of Christ’s 
Pharisee-bashing, I’m not crazy about being put in their same 
company.  I pray, though, my violation is a much lesser 
offense. Jesus goes on: “They tie up heavy burdens hard to 
carry and lay them on people’s shoulders, but they will not lift 
a finger to move them. All their works are performed to be 
seen. They widen their phylacteries and lengthen their tas-
sels…” I’m not even sure what that means, but given the larger 
context, I’ve got a pretty good idea. And I’m pretty sure that in 
the eternal scheme of things, my sin of preaching food safety 
but not washing my fresh berries pales by comparison. Uh… 
Raspberries, anyone?  

Rosenda P. Tagamolila Receives 
Christifideles Award 2017 

Last Sunday, October 29, 2017, 
our parishioner Rosenda Taga-
molila was awarded the Christi-
fideles Award by Archbishop 
Blase Cupich at Holy Name Ca-
thedral. This award is given to a 
parishioner in each parish in the 
Archdiocese of Chicago that shows faithfulness and 
dedication through servant discipleship and ministry. 
The Christifideles Award is bestowed upon a Catho-
lic layperson who has demonstrated by participation 
in parish life, the personal and ministerial renewal 
called for by the Papal Exhortation, Christifideles 
Laici, calling the laity to the vocation of responsibil-
ity for the Church’s life springing from the gift and 
mission of their baptism.  

https://host25.webserveralpha.com:2096/cpsess5242746466/3rdparty/squirrelmail/src/compose.php?send_to=john%40jrwrites.com
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You are invited to purchase 
from the "Tree of Life" a leaf 
on which you can place the 
names of your loved ones: 
parents, siblings, relatives, 
friends, parishioners, priests, 
nuns, etc. Both the living and 
the dead can be named, so 
that their memories will last 

forever. Proceeds from this project will be used for flow-
ers and expenses associated with the maintenance of 
the Church. There are both large and small leaves on the 
"Tree of Life". For the engraving and mounting of each 
small leaf, the donation is $250.00, while for each large 
leaf it is $400.00. The 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”. 

HOLY HOUR  
Every 3rd  Saturday of the Month: 3:15 - 
4:15pm. Pray for LIFE,  
MARRIAGE, YOUTH & FAMILY. 
Come & Adore the Real Presence of Jesus 
in the Eucharist 

ANOINTING OF THE SICK  
Saturday, November  18  

Communal 
Anointing and 
Mass for the 
Sick on   No-
vember 18 at 
1:45pm.  Who 
should be 
anointed?  
Those who are 

seriously ill… those who are suffering from chronic ill-
ness… those who are preparing for surgery… those who 
are feeling the effects of aging… those who are emotion-
ally, mentally and physically disabled.  Because the 
Anointing of the Sick is a communal action, we invite the 
members of the families of those to be anointed to join us 
at the Mass.  We also invite and encourage parishioners 
to attend the Liturgy to help our sick realize how they 
contribute to the well-being of our faith community, by 
accepting their sufferings and using their time to pray for 
all of us.  The Sacrament of Reconciliation will be avail-
able starting at 12:30pm.  Please call our secretary,  
Dorota at 773-545-8581 ext. 0 if you have any questions. 

NOVEMBER MEETING 
The next meeting of the Woman’s Club is Monday, November 27, 2017, at 7:00 p.m. in Borowczyk Hall; doors open at 6:30 p.m. 

for registration.  We will install new members, celebrate with coffee and pastries, and receive Holiday Ideas. 
 

CHRISTMAS PARTY 
The Woman’s Club Christmas Party will be held on Monday, December 11, 2017, at Porretta Banquets, 3718 N. Central, Chicago. 
Enjoy festive decorations, a delicious family style dinner, a cash bar, wonderful entertainment, a spectacular raffle, and the camara-
derie of friends. The cost is $33.00 per person for paid members and guests.  Doors open at 5:15 p.m.  Dinner will be served at 6:00 

p.m.  Please list the names of those with whom you would like to be seated. 
 

New unwrapped toys for Catholic Charities will be collected at the party. 

 
CHRISTMAS PARTY RESERVATION FORM  (due December 3, 2017) 
 
Name__________________________________________________________Phone______________________ 
 
________________________________Number of reservations at $33.00 per person ______________________Amount Enclosed  

 
Please list the names of those with whom you would like to be seated. 

Reservations are due no later than Sunday, December 3, 2017.  Please complete the reservation form, include cash or check, place 
in an envelope marked “Woman’s Club” and return at the November meeting, in the Sunday collection basket, or the rectory mail-
box by SUNDAY, DECEMBER 3, 2017.  If you have any questions, call Roberta at 321-444-2278. 

 + Jan Podsada pozostaniesz na zawsze             
w naszych sercach i pamięci od żony          
Franciszki z Dziećmi i Wnukami 

 To honor my dear Friend Christine Paulding, 
her Parents and Brother Gerald & Stefanie,   
Jerry ’17 God Bless! Elaine B 

The Woman’s Club  
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Young - At - Heart 

On Sunday, November 19, 
all are welcome to cele-
brate Family Mass at 
10.30am in our church.  

Following Mass we invite everyone to 
come for reception in Borowczyk Hall, 
sponsored by Woman’s Club.  
 

 Young at Hearts will meet on Monday, Novem-
ber 13th. Doors open at 11am. 
 Our guest speaker will be Nancy from Oak Street 
Health. 
 Special hugs and Love to our dear Pastor, Father 
Ted. Our birthday prayers are with you!!! 
Just a reminder, our Christmas Party will take place 
December 4, in Borowczyk Hall.  
 Feel free to bring the names of your deceased 

family members; we will have a special prayer ser-

vice for them. 

2017 St. Constance Raffle Winners  
 
$3000.00   Jerzy Szorc 
$2000.00   Mrs. Budzioch 
$500.00    Helen Tokarski 
$500.00.   Mrs. Sulewska 
$500.00    Fr. Thaddeus Dzieszko  
     - donated to St. Constance Parish 
$100.00    Beth Talamantes 
$100.00    Piotr Latka 
$100.00    Jim Gordon 
$100.00   Marcin Slys 
$100.00    Violet Wilczynski 

    
 

 

Thanksgiving Dinner with 
Polonia Club 

     
When: Sunday – November 19, 2017 

 
Where: Handzel Center 

Time: From 3:00p.m  
   Good food, music and raffle! 

$15 for Members and $20.00 for Guests 
For reservation call: 1(773)612 6074 or 

(847) 718-1741 
 

Praca dla sekretarki 
Potrzebna sekretarka mówiąca 
po polsku i po angielsku do do-
mu pogrzebowego Kolbus od 
godz. 8am - 3pm od poniedział-
ku do piątku.  
 
Po więcej informacji proszę telefonować do  
Eugene 773 7743232 

https://www.google.com/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.stgeorgegreekfestcapecod.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2015%2F09%2Fbuy-raffle-ticket1.png&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.stgeorgegreekfestcapecod.com%2F2015%2F09%2F14%2Fprizes%2F&docid=TaTGq0aKvstyTM&tbnid
https://www.google.com/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.stgeorgegreekfestcapecod.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2015%2F09%2Fbuy-raffle-ticket1.png&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.stgeorgegreekfestcapecod.com%2F2015%2F09%2F14%2Fprizes%2F&docid=TaTGq0aKvstyTM&tbnid
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St. Constance Parish Dinner Dance 2017 
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Zabawa Pafafialna Św. Konstancji 2017 
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W każdą 2 i  sobotę mie-
siąca o godzinie 7 wie-
czorem zapraszamy 
wszystkich chętnych na 
spotkania grupy młodzie-
żowej Effatha! Spotkania 
odbywają się w konwen-
cie!  
Wejście od strony rampy!  

Be OPEN! 

Every 2nd and 4th Satur-
day of the month at 7pm, 
we invite all interested to 
our Youth group  
Effatha!” Meetings are 
held in the convent! 
Ramp entrance! Bring 
Bible  and a joyous heart 
with you! 

St. Constance Table 
Tennis Club 
Our Club provides a place where profes-
sional, amateur, and recreational players 
can gather in a social and competitive envi-
ronment and participate in the sport of table 
tennis. Everyone is welcome! We play every Wednesday at 
8:15pm in the gym. For more information call Roman Harmata 
- 773 545 8581 x19 

Parafialny Klub Tenisa Stołowego 
Zapraszamy wszystkich chętnych: zawodników zaawansowa-
nych i początkujących do wspólnej gry w tenisa stołowego. 
Wszyscy znajdą miejsce dla siebie.  
Nasze spotkania są w każdą środę o godz. 8:15 wieczorem na 
Sali gimnastycznej. Po więcej informacji proszę dzwonić do 
Romana Harmaty 773 545 8581 x19 

Rekolekcje  
Adwentowe 
Poprowadzi Ks. Krzysztof Pachucki -
ksiądz Diecezji Ełckiej, były Ojciec 
duchowny Wyższego Seminarium Du-
chownego w Ełku. Absolwent Uniwer-
sytetu Papieskiego w Krakowie oraz 
Jezuickiej szkoły formatorów w Krako-
wie. Wieloletni Przewodnik grupy mło-
dzieżowej pielgrzymującej każdego 
roku do tronu Matki Bożej w Często-
chowie. Obecnie jeden z duszpasterzy młodzieży Diecezji Ełc-
kiej oraz wikariusz Parafii p.w. św. Jana Chrzciciela w Piszu. 
Człowiek którego postawa kapłańska była również pomocna 
dla naszego Ks. Pawła w podjęciu decyzji o zostaniu księdzem. 
Piątek, 8 grudnia    -  5:15pm—młodzież szkolna 
Sobota,  9 grudnia   - 11am— młodzież szklona 
Niedziela, 10 grudnia - wszystkie polskie Msze Św. 
Poniedziałek 11 grudnia  - 9:15am, 7:00pm 
Wtorek, 12 grudnia   - 9:15am, 7:00pm 
Środa 13 grudnia    - 9:15am, 7:00pm 

Firma "ECO JACKAR" www.ecojackar.com zaprasza do zakupu 
ECO kosmetyków, opartych jedynie na bazie certyfikowanych, 
zgodnych  z  europejskimi standardami naturalnych składni-
ków pochodzenia roślinnego z ekologicznie czystych rejonów 
Syberii. Jesteś zmęczony chemicznymi dodatkami? Masz aler-
gię na chemiczne produkty? Przyjdź i zapoznaj się z naszą ofer-
tą, która da Ci poczucie lekkości i naturalnego piękna. W ofer-
cie mamy zarówno kremy do twarzy z jonami srebra jak i  
szampony, z cebuli i czosnku, odżywki i olejki do włosów, bal-
samy do ciała, naturalne maski do włosów, ekologiczne pasty 
do zebów, toniki do twarzy. Posiadamy też produkty ekolo-
giczne dla dzieci. Wszystkie te produkty posiadają jedynie or-
ganiczne składniki z ziół, owoców i nasion tj.: płucnicy islandz-
kiej, centurii, morwy, żeń-szenia syberyjskiego,  protein orze-
cha mandżurskiego i wiele innych cudownych darów roślin-
nych pochodzących z dalekiej Syberii. W sprzedaży bedą na-
stępujące firmy: Natura Siberica, EcoDenta, EcoLab, Receptury 
Babci Agafii, Natura Estonika, Fratti Dr. Konopka Przyjdź, na 
pewno znajdziesz cos dla siebie. 26 listopada, Sala Borowczyka 
w godz. od 9am-3pm 

http://www.ecojackar.com/
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Niedziela, 5 listopada, godz. 1:30pm 

 

MSZA ŚWIĘTA DLA DZIECI 
ZAPRASZAMY WSZYSTKIE DZIECI NA MSZĘ ŚWIĘTĄ Z OKAZJI WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH.  

PRZEBIERZCIE SIĘ W STRÓJ ULUBIONEGO ŚWIĘTEGO LUB PATRONA. WSZYSTKIE STROJE  
BĘDĄ NAGRODZONE. PO MSZY  ŚWIĘTEJ ZAPRASZAMY DZIECI NA PYSZNĄ CZEKOLADĘ.  
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 WYPOMINKI  

Zbliża się miesiąc listopad, który w tradycji Kościoła Ka-
tolickiego jest poświęcony pamięci  osób zmarłych.  Ko-
pertki z imionami i nazwiskami osób  zmarłych, które  są 
wyłożone przy wejściach do kościoła, składamy do ko-
szyka wraz z dobrowolną ofiarą podczas niedzielnej ko-
lekty.  Prosimy o wypisywanie nazwisk osób zmarłych 
wyraźnie drukowanymi literami.  Wszystkie imiona wy-
pisujemy w mianowniku (np. +JAN KOWALSKI,  a nie 
+Jana Kowalskiego).  Wypominki będą czytane przez 
cały miesiąc listopad przed wszystkimi  Mszami św. w j. 
polskim.  Na kopertce można zaznaczyć wybór godziny 
Mszy św., przed którą wypominki powinny zostać odczy-
tane. 

Sakrament Namaszczenia  
i Msza dla chorych 

Sakrament Namaszczenia chorych będzie udzielony pod-
czas Mszy św. dla chorych w dniu 18 listopada o godzinie 
1:45 po południu. Kto może zostać namaszczony? Ci, któ-
rzy są poważnie chorzy ... ci, którzy cierpią na przewlekłe 
choroby ... ci, którzy przygotowują się do operacji ... ci, 
którzy odczuwają skutki swego podeszłego wieku ... ci, 
którzy są emocjonalnie, psychicznie i fizycznie niepełno-
sprawni. Ponieważ udzielanie sakramentu Namaszczenia 
Chorych dotyczy całej wspólnoty parafialnej, zapraszamy 
także członków rodzin tych, które zostaną namaszczeni 
aby przybyli na Mszę Św. Chcemy także zachęcać wszyst-
kich parafian do uczestnictwa w tej liturgii, aby pomóc 
naszym chorym w ich sytuacji tak, jak zawsze przyczynia-
ją się do wspierania naszej całej wspólnoty wiary, ofiaru-
jąc swe cierpienia i dając swój czas i modląc się za nas 
wszystkich. W tym czasie można skorzystać z Sakramentu 
Spowiedzi od około 12:30 po południu.  Po szczegółowe 
pytanie proszę zadzwonić do naszej sekretarki Doroty na 
773-545-8581 wew. 0. 

    
 

 
 
 
Obiad Klubu Polonia 

z okazji Święta  
Dziękczynienia 

     
Kiedy: Niedziela – Listopad 20, 2017 

Gdzie: Sala Handzel Center 
 

Godzina: 3:00pm  
  Dobre jedzenie, muzyka i loteria! 
 $15.00 dla członków Klubu $20.00 od gości 

 
Po rezerwacje dzwonić: 

1(773)612 6074 lub (847) 718-1741 
 

Pan leczy we wspólnocie… 
Najbliższe spotkanie Grupy Biblijnej  

Będzie 5 listopada po Mszy Św. o godzi-
nie 9 rano, w Konwencie!  

Grupa Biblijna w naszej Parafii spotyka się  
w 1 i 3 niedzielę miesiąca. Zapraszamy! 

Odpusty za Zmarłych  (1-8 listopada) 
Pierwsze dni listopada stanowią zaproszenie do uzyskania 
przez wiernych odpustu zupełnego i ofiarowania go za zmar-
łych. Odpust zupełny jest to darowanie człowiekowi przez Bo-
ga wszystkich kar doczesnych, należnych za grzechy odpusz-
czone już co do winy w sakramencie pokuty. Kto uzyska od-
pust zupełny dla siebie uniknie kar czyśćcowych. Kto uzyska 
odpust zupełny za zmarłych – ratuje dusze z czyśćca. 
Okoliczności umożliwiające uzyskanie odpustu w pierwszych 
dniach listopada: 
1. Wierni, którzy nawiedzą kościół lub kaplicę 1 listopada od 
południa i przez cały Dzień Zaduszny, mogą dostąpić odpustu 
zupełnego za zmarłych. Można go uzyskać tylko jeden raz w 
ciągu dnia. 
2. Wierni, którzy nawiedzą cmentarz i pomodlą się mogą uzy-
skać odpust za zmarłych. Odpust jest zupełny od 1 do 8 listopa-
da, natomiast w inne dni roku jest cząstkowy. 
Warunki uzyskania odpustu są następujące: 
Wykluczenie wszelkiego przywiązania do jakiegokolwiek grze-
chu, nawet powszedniego (jeżeli jest brak pełnej dyspozycji 
wykluczenia upodobania do jakiegokolwiek grzechu, odpust 
będzie tylko cząstkowy)  
Spełnienie trzech warunków: spowiedź sakramentalna lub by-
cie w stanie łaski uświęcającej, przyjęcie Komunii Świętej oraz 
odmówienie: Ojcze nasz...., Wierzę... i modlitwy w intencjach 
Ojca Świętego. 
Ważne: Trzy warunki: spowiedź, Komunia św. i modlitwy mo-
gą być dopełnione w ciągu wielu dni przed lub po wypełnieniu 
danej czynności nagradzanej otrzymaniem odpustu, ale musi 
być między nimi łączność. Po jednej spowiedzi sakramentalnej 
można uzyskać wiele odpustów zupełnych, a po jednej Komu-
nii św. i jednej modlitwie można uzyskać tylko jeden odpust 
zupełny.  

https://www.bing.com/images/search?q=wypominki&view=detailv2&&id=7C5DAD3F4F4F736D4B0547693B6323F3FC51E24A&selectedIndex=118&ccid=x1S6Gxge&simid=608044448338673886&thid=OIP.Mc754ba1b181e840c02e371da8cb7e115o0
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 Grupa Młodzieżowa  
 

Spotkania grupy młodzieżowej „Effatha” 
odbywają się w druga i czwartą sobotę mie-
siąca o godz. 7pm 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 5 listopada po 
Mszy  Św. o godz. 9am w konwencie! 
 
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 
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NABOŻEŃTWO MEDJUGORSKIE 
Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych w drugą 
niedzielę miesiąca (12 listopada ) po mszy św. o go-

dzinie 7 wieczorem. 

Fundraiser for Darek 
Come join him at Hawthorne Race course 
All you can eat dinner with entertainment throughout 
the evening along with refreshments. Raffle prizes, silent 
auction, music and adult refreshments. 
Friday, November 17th, 5-10pm 
$40 cost of admission 
June 4th changed 24-year-old Darek’s life in a way you would 
not foresee.  While standing on the sidewalk in the Logan 
Square neighborhood, Darek was hit by a car. A speeding vehi-
cle ran a red light, striking another vehicle and propelling itself 
onto the sidewalk where Darek was standing. Darek’s entire 
body absorbed the impact of the cars momentum.   
Darek’s internal organs shifted upwards collaps-
ing his lungs, shattering his pelvis, severing his 
right leg in addition to fracturing many bones in 
his body. Today, Darek is recovering from this 
accident that has left him with a below the knee 
amputation and numerous medical issues. 
Monetary Donations can be sent to: 
Chase Bank 
5620 W. Belmont Ave 
Chicago IL 60634 
Attn: Darek’s Day Acct# 199127660 
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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 cultur-
ally 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 inspira-
tion 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 be-
fore 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  arrange-
ments 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 
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. 

TIME CELEBRANTS LECTORS AUXILIARY MINISTERS 

4:30pm 
 

Father T. Dzieszko R. LoCascio                                 
D. Walton                                     

J. Ovist                             B. Kopala            I. Klatka 
D. Drozd                          R. Sendra            A. Sanders 

7:30 am Father P. Barwikowski J. Reynolds                     
G. Reynolds                    

B. Zagroba                      C. Zagroba   
C. Schiltz                         Z. Grodecki. 

9:00am 
Polish 

Father T. Dzieszko M Pawlowska 
T. Milewska 

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

10:30am 
 

Father J. Heyd B. Kowalik                                   
N. Dabrowska                                

K. Socke                          P. Pomykalski        B. Kowalik    
P. Guillemette               M. Guillemette      Sr. Perpetua 

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

A. Parisi    
C. Manno        

1:30pm 
Polish 

Father P. Barwikowski Dzieci 
M Benbenek 

Siostry Misjonarki         J . Wiechnik 
P. Wiszowaty                 K. Oleksy 

7:00pm 
Polish 

Father R. Dejna S. Anna Kalinowska 
 

Siostry Misjonarki         R. Radulski             
M. Kaźmierczak             Z. Domożych           

 LITURGY MINISTERS FOR  November  11/12   


