
 

  

 

 

First Sunday of Advent 
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Jesus said to his disciples: "Be watchful! Be alert! 
You do not know when the time will come. It is like a man traveling abroad. 

He leaves home and places his servants in charge, 
each with his own work, and orders the gatekeeper to be on the watch. 

Watch, therefore; you do not know when the Lord of the house is coming, 
whether in the evening, or at midnight, or at cockcrow, or in the morning. 

May he not come suddenly and find you sleeping. 
What I say to you, I say to all: 'Watch!'" 
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First Sunday of Advent/ I Niedziela Adwentu

Monday, December 4 Saint John Damascene, 
       Priest and Doctor of the Church 
  6:45am Pol    RORATY 
  8:00am Eng    Sr. Barbara Kosińska 
  8:30am Pol    Barbara Grochowska - Imieniny 
    
Tuesday, December 5  
   6:45am Pol    RORATY 
    8:00am Eng    Mario Sumugat - 50th Birthday 
   7:15pm Pol    Intencje Specjalne  
  
Wednesday, December 6 Saint Nicholas, Bishop 
6:45am Pol    RORATY 
8:00am Eng    Mikołaj Hoffmann for God’s blessings 
 8:30am Pol    Dzieci i młodziez naszej parafii 
 
Thursday, December 7 Saint Ambrose, Bishop and Doctor of 
       the Church 
 6:45am Pol    RORATY 
 8:00am Eng   + Constancia Castelo 
 8:30am Pol    Parishioners 
  7:00pm Pol    Roraty dla dzieci  
 
Friday, December 8  THE IMMACULATE CONCEPTION  
       OF THE BLESSED VIRGIN MARY 
  6:45am Pol    RORATY 
  8:00am Eng   + Constancia Castelo 
  9:15am Pol   + Intencje Specjalne 
12:45pm Eng   + James Sendra (School Mass) 
  6:15pm Eng    + Esther & Fred Gryzwa 
  8:00pm Pol    Intencje Specjalne  
    
Saturday, December 9 Saint Juan Diego, Cuauhtlatoatzin 
  6:45am Pol    RORATY 
  8:00am Eng   + Joanna Regulska 2nd death  
       anniversary  
  8:30am Pol   + Jan Suteniec 
  4:30pm Eng   + Fred Gryzwa 
      + Sophie Setlik 
      + Charlotte Stasulas 
      + Don Cleavle 
 
Sunday December 10 Second Sunday of Advent 
  7:30am Eng   + Leonard & Irene Duszynski 
  9:00am Pol   + Krystyna Jasiak w drugą rocznicę  
       śmierci 
      + Franciszek Kusek 
      + Teresa Zając 
      + Emilia Prawica 
      + Janina Maśnica 
      + Teresa Maśnica 
      + Jan Niewiarowski 
      + Helena i Hipolit Adamski 
      + Edward Kosman 

      + Zofia Bryła 
      + Józef Kogut 
      + Stanisława Stańczyk 
       Jesse & Marcin Lupiński  - Urodziny 
      + Czesław & Mieczysław Ramotowski 
      + Roman Podgórski 
      + Mary Tomaszewski 
      + Piotr Potok 
      + Józef Ochał 
      + Maria Trojniak 
      + Janina Krengiel 
      + Andrzej Krengiel 
      + Wacława Cichoń – Milewska 
      + Rozalia i Władysław Burzec 
      + Stefania Baca 
      + Jan Podsada 
      + Jan Bysiewicz 
      + Roman Szydłowski 
      + Tadeusz Chołota – rocznica śmierci  
      + Jan Szczepanek 
      + Jerzy Szczepanek 
      + Maria i Tadeusz Kozek 
      + Stefania i Michał Szczepanek 
      + Jan Brongiel – 10-ta rocznica śmierci 
10:30pm Eng   + Susan Raucci 
12:00pm Eng   + Bronisława .Ogrodna 
  1:30pm Pol   + Jadwiga Milewska 
      + Wacława Cichoń – Milewska 
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 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjYkLiMmsHXAhVK7IMKHbN6CesQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.resourcemelb.catholic.edu.au%2Fobject.cfm%3Fo%3D128&psig=AOvVaw0yJ0ch2zatbVtUIAnwiWqh&ust=1510856736453578
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Weekend Collection —  November 19, 2017 
Kolekta niedzielna —  19 Listopada, 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  
Ryan Grybas 
Camille Gutowski 
Jozef Jablonski 
Ted Janur 
Boleslaw Jaroszynski 
Sandra Katulka 
Peter Koniecko 
Wladyslawa Kozak 
 
 

Tadeusz Krasowski 
Zofia Krasowska 
Teresa Kurk 
Elaine Liebucht 
Haley Link 
Joseph LoCascio 
Gina Lupo 
Michael Lupo 
Cindy Michelini 
Alen Milewski 
Helen Mittelbrun 
Josiah Nelson 
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 
Wesley Kaczor 

Zdzislaw Milewicz 

School Lottery 
Week 15 - Nov 26 - Angelina Medina - #52 

TOTAL:  $   11,738.51 
Parish Maintenance & Energy   $                             117.00 
Convent Maintenance     $                              20.00  
Human Development     $      4,140.00 
Adopt A Student      $                   5.00 

  4:30pm  —  $        1,887.00  
  7:30am  —  $            537.00   
  9:00am  —  $         2,476.00   
10:30am  —  $         1,035.00 

12:00pm —  $             859.00 
1:30pm   —  $          3,872.00 
7:00pm   —  $              973.51 
Children: — $                99.00 

Weekend Collection —  November 26, 2017 
Kolekta niedzielna —  26 Listopada, 2017  

TOTAL:  $   8,874.50 
Parish Maintenance & Energy   $                                89.00 
Convent Maintenance     $                               13.00  
Thanksgiving       $       1,579.00 
Adopt A Student      $             2,560.58 

  4:30pm  —  $        1,029.00  
  7:30am  —  $            605.00   
  9:00am  —  $         2,642.00   
10:30am  —  $         1,093.00 

12:00pm —  $             628.00 
1:30pm   —  $          1,926.00 
7:00pm   —  $             885.00 
Children: — $                66.50 
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Drodzy Parafianie i Przyjaciele. 
                     
 Zaczyn to w mowie piekarzy i cukierników mała 
porcja specjalnej masy, która jest niezbędna do 
spulchnienia ciasta przygotowywanego do produkcji 
wypieków. W naszym życiu takim zaczynem są krót-
sze lub dłuższe okresy przyczyniające się do wzrostu 
naszej wiary. A właśnie jesteśmy przed takim okre-
sem, który potraktować można jako zaczyn, spulch-
niacz. 

 Tym okresem jest Adwent, radosny czas oczekiwania na 
dzień Bożego Narodzenia. Tylko Bóg wie dokładnie, ile jeszcze 
pozostało przed nami Adwentów. Czy każdy z dotychczas prze-
żytych stał się dla nas zaczynem nowego życia, zaowocował 
wzrostem wiary, nadziei, miłości? Na to pytanie każdy musi 
sam sobie odpowiedzieć. Niezależnie od tego, jak odpowiedź 
będzie brzmiała, wszyscy otrzymujemy kolejną szansę dobrego 
przeżycia Adwentu. 
 Prorok Izajasz mówi nam: „Tyś, Panie, naszym Ojcem, 
"Odkupiciel nasz" to Twoje imię odwieczne. … Panie, Tyś na-
szym Ojcem. Myśmy gliną, a Ty naszym twórcą. Dziełem rąk 
Twoich jesteśmy my wszyscy.” (Iz 63,16c;64,7). Skoro mamy 
Odkupiciela, którego przyjście będziemy świętować za cztery 
tygodnie, to powinniśmy wykorzystać czas oczekiwania na 
przygotowanie. 
 W tym właśnie przygotowaniu wspomaga nas Słowo wysłu-
chiwane podczas liturgii Słowa przez cały czas Adwentu. Od 
nas zależy, co zapamiętamy i co wprowadzimy w czyn. To prze-
cież do nas św. Paweł mówi: „Bogu mojemu dziękuję wciąż za 
was, za łaskę daną wam w Chrystusie Jezusie. W Nim to bo-
wiem zostaliście wzbogaceni we wszystko: we wszelkie słowo i 
wszelkie poznanie, bo świadectwo Chrystusowe utrwaliło się w 
was, tak iż nie brakuje wam żadnego daru łaski, gdy oczekuje-
cie objawienia się Pana naszego Jezusa Chrystusa.” (1 Kor 1,4-
7). Wzbogaceni jesteśmy we wszystko, ale musimy popracować 
nad sobą, by łaska wydała widoczne owoce. 
 Ewangeliczne słowa o czuwaniu trafiają w samo sedno pro-
blemu przygotowania. Słysząc o potrzebie czujności, o potrze-
bie czuwania, powinniśmy zdawać sobie sprawę z tego, że sło-
wa te dotyczą naszej gotowości na ponowne przyjście Pana, na 
Paruzję. „Czuwajcie więc, bo nie wiecie, kiedy pan domu przyj-
dzie: z wieczora czy o północy, czy o pianiu kogutów, czy ran-
kiem. By niespodzianie przyszedłszy, nie zastał was śpią-
cych.” (Mk 13,35-36).  Mamy być gotowi zawsze i w każdej 
chwili, abyśmy na polecenie „Czuwajcie” mogli odpowiedzieć 
zgodnie z prawdą: czuwamy, jesteśmy gotowi. 
 Nasza gotowość nie powinna wypływać z poczucia obo-
wiązku, lecz przede wszystkim z miłości, nadziei, tęsknoty, 
oczekiwania. Musimy sobie sami odpowiedzieć na pytanie: czy 
jesteśmy już gotowi? Zachęcam wszystkich do oczyszczenia 
serca poprzez szczery sakrament spowiedzi. Przed celebracją 
świąt Bożego Narodzenia, w niedzielę i we wtorek będziemy 
mieli wielu zaproszonych spowiedników mówiących po angiel-
sku i po polsku, którzy pomogą z radością, miłością i życzliwo-
ścią przeżyć ten ważny sakrament, niezależnie od tego czy spo-
wiedź była nie tak dawno czy wiele lat temu. Odwagi bo Pan 
stoi u twoich drzwi i kołacze, tylko od ciebie zależy czy go wpu-
ścisz.  
 Szczęść Boże! 

Dear Parishioners and Friends. 
             
The leaven of bakers and confectioners is a small 

portion of a special substance, and it is necessary 
to allow the dough prepared in producing baked 
goods. In our lives, shorter or longer periods that 
contribute to the growth of our faith, are our leav-
ening. And we are approaching a special time that 
can be likened to leaven. 

This is Advent - joyful waiting time for Christmas Day. Only 
God knows exactly how many Advents are left before us. Was 
every living moment a leaven of new life for us, resulting in 
the growth of faith, hope, love? Everyone needs to answer 
this question. Regardless of how the answer will be, we all get 
another chance of a good experience of Advent. 

The prophet Isaiah tells us: "You, LORD, are our Father, our 
Redeemer you are named from ages past ... LORD, you are our 
Father; we are the clay and you our potter: we are all the work 
of your hand " (Isaiah 63,16c; 64.7). Since we have a Redeem-
er whose coming we celebrate in four weeks, we should use 
this time of anticipation to prepare wisely.  

We are assisted in our preparations by the Liturgy of the 
Word heard during the entire period of Advent. What we’ll 
remember and what we'll put into action depends on us. After 
all, St. Paul said to us, "I give thanks to my God always on your 
account for the grace of God bestowed on you in Christ Jesus, 
that in Him you were enriched in every way, with all discourse 
and all knowledge, as the testimony to Christ was confirmed 
among you, so that you are not lacking in any spiritual gift as 
you wait for the revelation of our Lord Jesus Christ. "(1 Cor 1,4 
7). We are enriched in everything, but we need to work on 
ourselves, for the grace to bear visible fruit.   

The words of the Gospel about keeping vigil are at the core 
of the problem of preparation. Hearing about the need for 
vigilance, we should realize that these words refer to our 
readiness for the Lord to come again, for the “Parousia”. 
"Watch, therefore; you do not know when the lord of the 
house is coming, whether in the evening, or at midnight, or at 
cockcrow, or in the morning. May he not come suddenly and 
find you sleeping." (Mk 13,35-36). We should always be ready, 
at every moment, so at the command "keep watch" we’ll an-
swer truthfully saying, “we are awake, we are ready.”              

 Our readiness should not flow from a sense of duty, but 
above all from love, hope, longing, and waiting. We must an-
swer the question personally: Are we already ready? I encour-
age everyone to purify their hearts through the sincere sacra-
ment of Reconciliation. On Sunday and Tuesday before the 
celebration of Christmas, we will have many invited confes-
sors speaking English and Polish, who will joyfully, lovingly, 
and kindly help us experience this important sacrament, re-
gardless of whether the last confession was not too long ago 
or many years back. Have Courage! The Lord stands at your 
door and knocks, but it depends on you whether you open the 
door to Him.   

God Bless! 
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Advent Morning of Recollection 
Guest Speaker: 

Rev. Stan Chu Ilo, Ph.D. 
Assistant Professor, Catholic Studies 
Research Fellow, Center for World  

Catholicism and Intercultural Theology 
 

*** We will begin our morning with Mass at 8:00am in 
Church. At 9:00am, we will have our talks by our speaker; 
followed by Eucharistic Adoration and an opportunity to 
receive the sacrament of Penance. The morning will con-
clude with lunch @ 11:30am. We hope that you can 
come! Bring a friend!*** 
** Walk-ins are welcome; however for planning purpos-
es, please RSVP by Friday, December 8  
by leaving a message @ 773.545.2491. 
 

Hosted by St. Constance Holy Name Society, Vicariate IV 

Saturday, December 9    9:00am – 12noon  
(Lunch included!) St. Constance Parish  

5856 W. Ainslie St., Chicago Borowczyk Hall 

THE PROCESS OF SELECTING A NEW PASTOR 
 FOR ST. CONSTANCE PARISH 

 

         The process of determining where a priest will serve as a pastor in the Archdiocese of Chica-
go is prayerfully and carefully facilitated by the Cardinal, the Vicar Bishops of each Vicariate, the 
Deans, a priest who coordinates priest placement activities full-time and the Priests’ Placement 
Board which consists of eight Archdiocesan priests. Members of the Priests’ Placement Board meet 
weekly from September through June to assess the needs of parishes in light of placing pastors and 

associate pastors at parishes. Careful attention is given to determine how the Holy Spirit is calling particular priests to 
serve the needs of specific parishes in the Archdiocese. The process is focused on assessing each prospective pastor’s 
talents and skills and matching them with the needs of specific parishes. The input of the staff, lay leadership and pa-
rishioners of each parish is extremely valuable to the process. 
 
The process is outlined in brief below: 

A Parish Consultation has been scheduled at St. Constance Parish for Monday, December 4, 2017. Two members of 
the Priests’ Placement Board, the Bishop, and the Dean will have three separate meetings with the following 
groups in your parish to gather input about the qualities needed in your new pastor:  

4pm – meeting with the Parish Staff, Permanent Deacons, and School Principal. Teachers are invit-
ed to attend the Town Hall meeting only.  

6pm – meeting with parish leadership (members of Parish Council, Finance Committee, etc.) 
7pm – meeting with all interested parishioners in a Town Hall format to discuss the strengths and 

challenges of the parish and the qualities needed in their next pastor. Input from parishioners is 
very important in the process. The present pastor and current staff members are asked not to 
attend this session so as to allow people to express their opinions openly.  

A Parish Profile is compiled from information received at these parish meetings along with information regarding 
the parish’s mission statement, ministries, finances and other facts about the parish. Prospective pastors who are 
interested in the parish get a copy of this parish profile to help them in their discernment. 

Priests who are pursuing a pastorate complete a profile outlining their specific talents and skills and how the Holy 
Spirit is calling them to serve at their next assignment. Members of the Priests’ Placement Board will interview 
specific prospective pastors to determine their eligibility for being pastor of St. Constance Parish. 

After sessions of formal prayer and several weeks of discernment the Priests’ Placement Board will make a recom-
mendation to Bishop Manz and Cardinal Cupich on which priest they recommend to become the next pastor of 
St. Constance Parish. In a consultative manner, Cardinal Cupich will make the final decision about who he will 
appoint as the next pastor of St. Constance Parish. This will happen in the Spring. 

 
If you have any further questions regarding the priest placement process please contact the Priests’ Placement Office at 
312-534-5270. Please pray for the continued guidance of the Holy Spirit in the process of selecting a new pastor for 
your parish. Please know that your input is profoundly needed and will be taken very seriously! 
 

TOWN HALL MEETING AT ST. CONSTANCE PARISH 
Location: Fr. Borowczyk Hall Monday, December 4, 2017 at 7:00pm 

Officials of the Archdiocese will be at St. Constance Parish to seek input from parishioners on 
the qualities needed in your next pastor. Please come to this meeting and provide information 

which will be used to select the next pastor of your parish.   
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ON DOING WELL, AND GOOD 
Copyright 2017 by John B. Reynolds (john@jrwrites.com) 

 
I think it was my son Paul who put me straight years ago on 

“good” vs “well.” I’d typically respond “Good” to 
the question that is commonly asked when peo-
ple interact in passing fashion, like in the hall-
ways at work or at CVS: “How you doing?” Typi-
cally my response was “Good,” or “I’m good,” 
and life goes on. This wasn’t working for Paul, 
though, as he told me repeatedly upon hearing 
me make this purported gaffe that the more correct answer is 
“Well” (as in, the opposite of doing poorly, health-wise). After 
a while, his insistence either made sense enough--or wore me 
down enough--for me to see it his way. 

This all proved beneficial when my employer hired a new 
guy in our marketing department about two years ago. Erkin. I 
interacted with him quite a bit from the very beginning be-
cause he was put in charge of a new brand for us that drove 
several product evaluations in the QA lab, my turf. Erkin’s a 
personable sort and a stickler for language (a desirable skillset 
for a marketing guy) and we established a good rapport early 
on, which is probably why he took a moment to elaborate on 
my son Paul’s point without even knowing about it the very 
first time we encountered each other in the hallway. “How you 
doing?” he asked. Without missing a step, I responded, “Well.”  

This prompted him to stop right then and there and compli-
ment my word choice. He added that had I said “Good,” he 
would have had to hit me with follow-up questions akin to 
“Oh, are you feeding the hungry?” or “Are you visiting the 
sick?” I laughed and told him that my son had tipped me off to 
this concept years prior. Now flash forward to just a few 
months ago when I had occasion to go to my parish deacon’s 
house for dinner. Later another friend--who knows of Erkin’s 
good vs. well inclinations--asked me how the deacon was do-
ing. I said that he’s good. Then I corrected myself and said that 
he’s well. Then I said that he’s a deacon, so he’s actually well 
and good… 

All of this comes to mind as I consider the Gospel for this 
Solemnity of Our Lord Jesus Christ, King of the Universe. It’s 
funny. Jesus is positioned here in kingly glory as ruler of all 
nations, but he references himself in many non-kingly mo-
ments as he welcomes the righteous into Paradise: “For I was 
hungry and you gave me food, I was thirsty and you gave me 
drink, a stranger and you welcomed me, naked and you 
clothed me…” See what I mean? Not much kingship apparent 
in this context. But of course, we all know the rest of the story. 
When the righteous answer that they never saw Jesus in such 
straits, he says in turn, “Amen, I say to you, whatever you did 
for one of the least brothers of mine, you did for me.” The 
condemned argue similarly that they never saw Jesus in trou-
ble, but he casts his response to them in the whatever-you-did
-not-do corollary. Gulp. So, “How you doing?” Just as the King 
serves us, may we serve his people in need. It would be well 
for all of us to do good.  

Young - At - Heart 
Happy December to one and all!! 
Reminder:  Our Annual Christmas Gala will be held on Monday, 

December 4, 2017, at the Lido Banquet Hall , 5504 Milwaukee 
Avenue, Chicago.  Doors open at 11 AM.  The Lido is the same ven-
ue we have used in years past.  It is going to be a wonderful time. 
Please call Bernie if you have not made your reservation  ASAP!!! 

As in the past, please bring your donations for the Little Broth-
ers of the Elderly, which includes non-perishable food, and small 
unwrapped gifts such as t-shirts, socks, gloves, and underwear for 
both men and women.  We always are looking for NEW YARN. 
Monetary donations are welcome for both the Little Brothers of 
the Elderly and Little Sisters of the Poor.  (Little Brothers and Little 
Sisters are separate organizations). 

Happy December birthday to our dear St. Nicholas, Theresia 
Wilheim, Baby Jesus, Dolores Rosenthal, Mary Calistro.  Best wish-
es and a Very Happy Birthday! 

We had the very best November trip!  On our way to the Patty 
Waszk show, we stopped at the Shrine of St. Therese before head-
ing off to White Fence Farm.  The luncheon was delicious.  All the 
club members had a chance to meet and chat with Patty personal-
ly.  But the show stopper was Patty's little skit. Part of the skit in-
cluded Betty Kroll (I don't think  Betty will ever forget this particu-
lar birthday!) and Henry Nowak.  Patty made them participate in 
"Old MacDonald Had a Farm".  Henry was trying to to do his best 
to be a bull!   We had such laughs!!!   Patty was thrilled to receive 
the  1996 ticket stub of Patty's show from Bernie.  The Club has 
been enjoying Patty's show since before 1996!!!   So many years of 
such good fun.  

Don't forget to Fly your Flag on December 7th in remembrance 
of Pearl Harbor!   

Our thanks to Kathy Kenney.  She is responsible for setting up 
the fantastic tour to Patty Waszak's Christmas show. 

Special prayers are requested for Dorothy Ceglark, Ryan G., Ray-
mond Pfister(Bernie's brother)  

Sympathy to the family of our longtime friend and member, 
Joseph Horwath.  Joseph was a Proud WWII Veteran who reached 
100 years of age.  He and his wife Vicki were great supporters and 
friends to our club.  Rest in peace, dear Joseph. 

Are you helping to support the Holy Name raffle?   Call Bernie 
for information. 

Thank you and blessing to our wonderful helpers, Sharon Malen 
and Mark Smith and Pat Pomykalski.  We could not get along with-
out your help.  Many thanks to all our great helpers!!  Heartfelt 
Gratitude to Ed Ciesla, Irene Witkowski, Norma Sliwa and Elaine 
Beatovic for making our parties extra special including pin-ons. 
Thank you to Sharon Malen for table centerpieces.   

Can't wait to see you all at our Gala Christmas Party. 
if you need anything   Call Bernie or Sharon 

Catholic Calendars for 2018 
Michael Muzyka from Muzyka and Son Funeral 
Home will distribute Catholic calendars for 2018 on 
December 3 after all Masses. We thank you Michael 
and Muzyka and Son Funeral Home for supporting 
our parish.  May God Bless You all. 

 

Kalendarze Katolickie na 2018 rok 
Michael Muzyka z Muzyka and Son Funeral Home 
będzie rozdawał kalendarze katolickie na 2018 rok,  
3 grudnia po wszystkich Mszach Św. Dziękujemy ser-
decznie Michael’owi za wspieranie naszej parafii. 
Niech Pan Bóg wynagrodzi za okazaną hojność. 

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

memories will last forever. Proceeds from this project 
will be used for flowers and expenses associated with 
the maintenance of the Church. There are both large and 
small leaves on the "Tree of Life". For the engraving and 
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 every-
one. Please visit the rectory office to complete all neces-
sary 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”. 

Come One, Come All! 

 

Sunday Pancake Breakfast!!! 
In Support of Our St. Constance School, Stu-
dents, & Families and To Spread Devotion to 

the Holy Name of Jesus. 

 

 
ALL YOU CAN EAT PANCAKES & 2 

SAUSAGES 
Tickets - $5.00 each 

 *** INCLUDES COFFEE, MILK, & 
ORANGE JUICE *** 

Additional Sausage – 2 for $1.00. 
Tickets Sold at the Door 
Sponsored by the Holy Name  

Society & St. Constance School Board 

Sunday, Dec. 17 
Borowczyk Hall   8am – 1:30pm 

December 27th, 2017 

Cost is: lift ticket - $45, ski rental - $30 and  

additional couple of dollars for meal 

  Registration by December 9th 

For more information call to  

Fr. Pawel at  

(224) 410-1560  

pbarwikowski@hotmail.com  

 Blessings on Gilana & Espinosa & Magturo Families 
 Geri and Wally Hennings. Thanks for your service to 
St. Constance and friendship to us. Pat and Joe 
Reichart 

 In loving memory of Genevieve J. & Walter S. 
Matusiak from Arlene Matusiak & Diana & Daniel 

Schultz 

  RORATY DLA DZIECI 

 Zapraszamy wszystkie dzieci na 
Mszę świętą Roratnią w każdy 
czwartek Adwentu o godzinie 7:00 
wieczorem w naszym kościele.  
Pierwsze Roraty 7 grudnia.   Dzieci, 
pamiętajcie zabrać ze sobą lampion. 
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Polonia Club Thanksgiving Dinner 

Obiad z okazji Św. Dziękczynienia w Klubie Polonia 
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On December 8th,  the Church celebrates the 
Solemnity of the Immaculate Conception. As 
Our Lady Immaculately Conceived is the patroness 
of the United States of America, this is a HOLY  
DAY OF  OBLIGATION.  
Masses in our church are as scheduled:  
6:45am   — Polish  
8:00am   — English  
9:15am   — Polish  
12:45pm — English (School Mass)  
6:15pm   — English  
8:00pm   — Polish  

FRIDAY, DECEMBER 8  
Solemnity of the  Immaculate Conception  of 

the Blessed Virgin Mary  
Patronal Feast Day of the United States  

Piątek, 8 grudnia - Uroczystość Niepokalanego 
Poczęcia Najświętszej Maryi Panny - Święto obo-
wiązkowe w Stanach Zjednoczonych. 
Mszę święte będą odprawiane w  godzinach: 
6:45am — Msza Roratnia po polsku 
8:00am   — po angielsku  
9:15am   — po polsku  
12:45pm — po angielsku (Msza szkolna)  
6:15pm   — po angielsku  
8:00pm   — po polsku 

    Matka Boża, objawiając się w Święto Niepokalanego Poczę-
cia, 8 grudnia 1947 r., powiedziała: "Życzę sobie, aby każdego 
roku w dniu 8 grudnia, w południe obchodzono Godzinę Łaski 
dla całego świata.      Dzięki modlitwie w tej godzinie ześlę 
wiele łask dla duszy i ciała. Będą masowe nawrócenia. Dusze 
zatwardziałe i zimne jak marmur poruszone będą łaską Bożą i 
znów staną się wierne i miłujące Boga. Pan, mój Boski Syn 
Jezus, okaże wielkie miłosierdzie, jeżeli dobrzy ludzie będą się 
modlić za bliźnich. Jest moim życzeniem, aby ta Godzina była 
rozpowszechniona. Wkrótce ludzie poznają wielkość tej Go-
dziny łaski. 
   Jeśli ktoś nie może w tym czasie przyjść do kościoła, niech 
modli się w domu".  
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Poprowadzi Ks. Krzysztof Pachucki - ksiądz Diecezji Ełckiej, były Ojciec duchowny Wyż-
szego Seminarium Duchownego w Ełku. Absolwent Uniwersytetu Papieskiego w Krakowie 
oraz Jezuickiej szkoły formatorów w Krakowie. Wieloletni Przewodnik grupy młodzieżowej 
pielgrzymującej każdego roku do tronu Matki Bożej w Częstochowie. Obecnie jeden z dusz-
pasterzy młodzieży Diecezji Ełckiej oraz wikariusz Parafii p.w. św. Jana Chrzciciela w Piszu. 
Człowiek którego postawa kapłańska była również pomocna dla naszego Ks. Pawła w podję-
ciu decyzji o zostaniu księdzem. 

PROCES WYBORU NOWEGO PROBOSZCZA PARAFII SW. KONSTANCJI 
 
         Proces określania miejsca, w którym ksiądz będzie pełnił rolę proboszcza w Archidiecezji Chicago, jest 
nadzorowany uważnie i w modlitewnym rozeznawaniu przez ks. Kardynała, biskupów wikariuszy każdego 
Wikariatu, dziekanów oraz kapłana, który koordynuje proces przydzielania kapłanów do parafii w pełnym 
wymiarze godzin. Rada Archidiecezjalna do spraw przydziału księży składa się z ośmiu kapłanów Archidiecezji. 
Jej członkowie spotykają się co tydzień od września do czerwca, aby ocenić potrzeby parafii w celu mianowa-
nia proboszczów i ich współpracowników. Szczególną uwagę poświęcono rozeznaniu, w jaki sposób Duch 

Święty powołuje poszczególnych kapłanów, aby wypełnić potrzeby konkretnych parafii w Archidiecezji. Proces ten koncentruje się 
na ocenie talentów i umiejętności każdego przyszłego proboszcza i dopasowaniu ich do potrzeb poszczególnych parafii. Wkład 
personelu parafialnego, świeckich liderów i parafian każdej parafii jest w nim niezwykle cenny. 
 
Proces ten przedstawiono w skrócie poniżej: 
Parafialna konsultacja została zaplanowana w parafii Św. Konstancji na poniedziałek, 4 grudnia 2017r. Ks. biskup i dziekan oraz 
dwóch członków z Rady Archidiecezjalnej będzie miało trzy oddzielne spotkania z następującymi grupami w parafii, aby zebrać 
informacje na temat cech jakie potrzebuje nowy proboszcz. 
4:00pm - spotkanie z Zarządem Parafii, Stałymi Diakonami i Dyrektorem Szkoły. Nauczyciele są zaproszeni do udziału tylko w spo-
tkaniu ogólnym. 
6:00pm - spotkanie z reprezentantami parafii (członkowie Rady Parafialnej, Komisji Finansów itp.) 
7:00pm - spotkanie ogólne ze wszystkimi zainteresowanymi parafianami w celu omówienia mocnych stron i wyzwań jakie ma pa-
rafia oraz cech potrzebnych ich następnemu proboszczowi. Wkład parafian jest bardzo ważny w tym procesie. Obecny proboszcz i 
członkowie personelu proszeni są o to, aby nie uczestniczyć w tej sesji, w celu umożliwienia ludziom otwartego wyrażania swoich 
opinii. 
Profil Parafii jest opracowany na podstawie informacji otrzymanych podczas tych spotkań wraz z informacjami dotyczącymi misji 
parafialnej, duszpasterstw, finansów i innych faktów dotyczących parafii. Przyszli proboszczowie zainteresowani parafią otrzymują 
kopię tego dokumentu parafialnego, który ma pomóc im w ich rozeznaniu. 
Kapłani, którzy zgłosili się do służby jako proboszczowie, wypełniają kwestionariusz przedstawiający ich szczególne talenty i umie-
jętności oraz to, w jaki sposób Duch Święty wzywa ich do służby przy następnym zadaniu. Członkowie komisji rekrutacyjnej kapła-
nów przeprowadzą rozmowę z konkretnymi przyszłymi pasterzami, aby ustalić, czy kwalifikują się do bycia proboszczem parafii św. 
Konstancji. 
Po wielu spotkaniach, modlitwie oraz kilku tygodniach rozeznawania, Rada Archidiecezjalna wyda rekomendację biskupowi  
Manzowi i kardynałowi Cupichowi, który kapłan mógłby zostać kolejnym proboszczem parafii św. Konstancji. Ostatecznie kardynał 
Cupich podejmie decyzję o tym, kogo wyznaczy na następnego proboszcza parafii św. Konstancji. Stanie się to na wiosnę. 
  
Jeśli macie pytania dotyczące procesu wskazywania kapłanów, skontaktujcie się z Biurem Rady do spraw mianowania Kapłanów 
pod numerem 312-534-5270. Prosimy, módlcie się o dalsze prowadzenie Ducha Świętego w procesie wyboru nowego proboszcza 
dla waszej parafii. Pamiętajcie, że Wasz wkład jest bardzo potrzebny i zostanie potraktowany bardzo poważnie! 
  

        SPOTKANIE OGÓLNE DLA WSZYSTKICH PARAFIAN 
PARAFIA ŚW. KONSTANCJI:  Borowczyk Hall, poniedziałek, 4 grudnia 2017 r., godz. 7:00pm 
Przedstawiciele Archidiecezji będą w parafii św. Konstancji, aby uzyskać informacje od parafian na temat cech potrzebnych nowe-
mu proboszczowi. Przyjdźcie na to spotkanie i udzielcie informacji, które zostaną wykorzystane do wyboru następnego proboszcza 
waszej parafii. 

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 i 7:00pm 
Wtorek, 12 grudnia    - 9:15am i 7:00pm 
Środa 13 grudnia     - 9:15am i 7:00pm 
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ADWENT CZAS  
OCZEKIWANIA 
Z ciemności w światłość   
 
 Przeżywanie Adwentu powinno nas mobilizować do uporząd-
kowania swego wnętrza tak, aby powitać Pana czystym sercem. Każdy Adwent to czas nawrócenia, by jeszcze 
raz, ale już głębiej i pełniej, przebyć drogę Jezusa, która jest drogą Kościoła w rozpoczynającym się roku litur-
gicznym. Adwent to oczekiwanie w ciemnościach symbolizujących człowieka pogrążonego w grzechu, szuka-
jącego ratunku i światła. Tym światłem jest dla nas Matka Jezusowa, jasna Jutrzenka, Zorza rano powstająca, 
która błądzących prowadzi ku niebu, ku zbawieniu. Ją szczególnie uwielbiamy w Adwencie, zwłaszcza przez 
nabożeństwa roratnie. Ona jest jakby drabiną Jakubową, po której zeszło na ziemię Zbawienie. Ona jest biblij-
ną tęczą, zapowiadającą pojednanie, kres gniewu i kar. Ona, wybrana na Matkę  Zbawiciela, zapowiada koniec 
nocy oczekiwania i bliskość wschodu Jego przyjścia. Ona w noc betlejemskiego cudu poda nam od żłóbka 
swego Syna, byśmy napełnieni Jego łaskami, szli przez życie ku wiekuistemu szczęściu. 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiS2cKluOTXAhUr5YMKHXLSCJQQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fblog.perspectivesjournal.org%2F2015%2F12%2F03%2Frelishing-the-repetitions-and-rituals-of-advent%2F&psig=AOvVaw1
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 Grupa Młodzieżowa Effata  
 

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 3 grudnia po Mszy  Św. 
o godz. 9am w konwencie! 
 
Grupa dla dorosłych spotyka się w pierwszą  i trzecią nie-
dzielę miesiąca.  
 
Spotkania prowadzi p. Roman Harmata.  
 

p. Roman Harmata:  
(773) 545-8581 ext.19 

PARAFIALNE GRUPY  DUSZPASTERSKIE 

First Sunday of Advent/ I Niedziela Adwentu

NABOŻEŃTWO  
MEDJUGORSKIE 

Serdecznie zapraszamy wszystkich 
chętnych w drugą niedzielę  

miesiąca (10 grudnia ) po Mszy 
św. o godzinie 7 wieczorem. 

ŚWIECE   
WIGILIJNE 

Każdego roku Siostry Mi-
sjonarki Chrystusa Króla 

rozprowadzają świeczki na 
stół wigilijny. Donacja za 

świeczkę wynosi $5 i prze-
znaczona jest na Dom Sa-
motnej Matki w Chicago. 
Świece można zakupić po 
wszystkich Mszach świę-

tych w Sali Ks. Borowczyka 
Prosimy o wsparcie tego 

dzieła.  

Uwaga Lektorzy i Szafarze Eucharystii! 
Zapraszamy na zebranie, które odbędzie się we wtorek 5 grud-
nia po Mszy Św. o godz. 7 wieczorem w Borowczyk Hall. 
(Spotkanie rozpocznie się około 8:10pm) Zapraszamy! 

Zapraszamy na Roraty,  
specjalne Msze św. do Matki Bożej, patronki 
Adwentu, odprawiane tylko w tym okresie 

(od 4 grudnia) 
Od pon. – sob. o godz. 6:45 rano 

SPRZEDAŻ KARTEK  
ŚWIĄTECZNYCH I OPŁATKÓW  

 
Kartki świąteczne i opłatki, bombki i  ozdoby 
choinkowe, opłatki 
małe i duże, można 
nabyć w naszym skle-
piku świątecznym  w 
Sali Księdza Borow-
czyka po wszystkich 
Mszach świętych w 
każdą niedzielę, lub w 
ciągu tygodnia w naszym biurze  parafialnym.  
Całe opakowania różnych kartek z nowymi  
wzorami kosztują tylko $5.00.   

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiciJ7ihLzXAhXn1IMKHb8fD-IQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.sanktuariumczudec.pl%2F92%2Fpages%2F54%2Froraty.html&psig=AOvVaw3ZB9M6yDrspxY8cUtVolpH&ust=1510679194650036
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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.  
 

First Sunday of Advent/ I Niedziela Adwentu

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 P. Barwikowski A. Czesak                              
D. Walton                             

A. Piwowarski                   J. Ovist                   I. Klatka 
A. Sanders                         B. Kopala              R. Sendra 

7:30 am Father T. Dzieszko J. Reynolds  
G. Reynolds                                     

Z. Grodecki                       Sr. Justina 
C. Schiltz                           N. Hoffmann 

9:00am 
Polish 

Father K. Pachucki  S. Bania 
K. Kowal 

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

10:30am 
 

Father P. Barwikowski T. Morun                                 
Y. Varabyeu                             

P. Pomykalski                  H. Nowak               P. Nowak            
M. Ambal                         K. Socke                 Sr. Perpetua 

12:00pm Father P. Barwikowski D. Kosk                          
R. Tagamolila                  

C. Manno                         J. Baloun          
A. Parisi          

1:30pm 
Polish 

Father K. Pachucki  M. Benbenek 
Dzieci, S. Kinga 

Siostry Misjonarki           J . Wiechnik 
P. Wiszowaty                   K. Oleksy 

7:00pm 
Polish 

Father K. Pachucki  R. Sieklucki 
M. Domożych 

Siostry Misjonarki           R. Radulski             
M. Kaźmierczak               Z. Domożych           
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