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The angel Gabriel was sent from God to a town of Galilee called Nazareth, 
to a virgin betrothed to a man named Joseph, of the house of David, 

and the virgin's name was Mary. And coming to her, he said, 
"Hail, full of grace! The Lord is with you." But she was greatly troubled at what was said and 
pondered what sort of greeting this might be. Then the angel said to her, "Do not be afraid, 

Mary, for you have found favor with God.  Behold, you will conceive in your womb and bear a 
son, and you shall name him Jesus. He will be great and will be called Son of the Most High, 

and the Lord God will give him the throne of David his father, 
and he will rule over the house of Jacob forever, 

and of his kingdom there will be no end." 
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Fourth Sunday of Advent/ IV Niedziela Adwentu

Monday, December 25 The Nativity of the Lord (CHRISTMAS) 
  7:30am Eng  + Joseph A. Harchut 
     + Joseph & Ann Source in rememberance  
      of Joseph’s Death Anniversary 
  9:00am Pol  + Teresa Zając 
     + Tadeusz Kogut 
     + Stanisław Purchla 
     + Stanisław i Zofia Gwóżdż 
     + Joyce Komperda 
     + Józef i Stanisława Szatko 
     + Anna i Ludwik Ruszel 
     + Rozalia i Władysław Burzec 
     + Antoni Teluch 
     + Aleksandra Prokopczak 
     + Piotr Soja 
     + Teofil Soja 
     + Józef Łysik 
     + Jan Szczepanek 
     + Jerzy Szczepanek 
     + Józefa Siwiec 
     + Zenon Ciborowski 
     + Zofia Apolinary 
     + Wacław 
     + Wiesław Kaczor 
10:30pm Eng  + Irene Duszyński 
     + John & Eleanor Czaja 
     + Walter & Evelyn Trychta 
     + Thomas Churma 
12:00pm Eng  + Esther & Fred Gryzwa 
  1:30pm Pol  + Leopold Majka 
      Jadwiga & Edward Ramotowski  
      w rocznicę ślubu 
     + Zofia, Halina, Mateusz Malinowski 
     + Rozalia Grądzki 
     + Wacława Cichoń-Milewskaq 
     + Marian Piekarczyk 
     + Henryk Hady w 2-gą rocznicę śmierci 
     + Stanisław i Janina Buda 
     + Stanley Jr., Marian i Jan Buda 
     + Wojciech Brzozowski w 9-tą rocz. śmierci 
     + Hanna i Leszek Guz 
     + Maria Kielb 
     + Maria i Antoni Dawidowicz 
     + Aniela i Piotr Moruń 
      Teresa I Tadeusz Moruń z dziećmi 
 
 Tuesday, December 26 Saint Stephen, The First Martyr 
    8:00am Eng  + Joyce Komperda 
   9:15am Pol    Intencje Specjalne 
   7:15pm Pol   Intencje Specjalne  
 
Wednesday, December 27 Saint John, Apostle and Evangelist 
8:00am Eng  + Joyce Komperda 
8:30am Pol  + Ryszard Salamon 
Thursday, December 28 The Holy Innocents, Martyrs 
 8:00am Eng  + Joyce Komperda 
 8:30am Pol  + Kazimiera Artymiuk 
 
Friday, December 29 Saint Thomas Becket, Bishop and Martyr 
  8:00am Eng  + Rev. Edward Richardson 
   8:30am Pol  + Joyce Komperda 
 
Saturday, December 30  
  8:00am Eng  + Charllote Klesen  
  8:30am Pol  + Joyce Komperda 
  4:30pm Eng  + Fred Gryzwa 
     + Estelle John Malek 
     + The Macior Family 

      J & A Special Intention 
     + Sophie Setlik 
     + Charlotte Stasulas 
Sunday December 31 The Holy Family of Jesus, Mary  
      and Joseph 
  7:30am Eng  + Joyce Komperda 
  9:00am Pol  + Teresa Zając 
     + Emilia Prawica 
     + Jan Niewiarowski 
     + Helena i Hipolit Adamski 
     + Edward Kosman 
     + Zofia Bryła 
     + Józef Kogut 
     + Stanisława Stańczyk 
     + Roman Podgórski 
     + Piotr Potok 
     + Józef Ochał 
     + Maria Trojniak 
     + Janina Krengiel 
     + Andrzej Krengiel 
     + Wacława Cichoń – Milewska 
     + Rozalia i Władysław Burzec 
     + Stefania Baca 
     + Jan Podsada 
     + Monika, Stefania, Wacław Hiero 
     + Stefania, Monika, Józef Kakareko  
10:30pm Eng  + Jan i Stanisława Hilger 
     + Jan Michal Hilger 
12:00pm Eng  + Constancia Castelo 
  1:30pm Pol  + Sylwester Grzeboulski 
     + Jadwiga Milewska 
     + Bronisław Barczyk  
     + Wacława Cichoń – Milewska 
7:00pm Pol  + Edward Święcicki  
     + Janina Szorc 
    
 
 

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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Weekend Collection —  December 17, 2017 
Kolekta niedzielna —  17 grudnia, 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 
Maria Radoń 

Lorraine Witek      Zofia Hetmanowska 

School Lottery 
Week 18 - Dec 17 - Anela Hrnic - #388 

TOTAL:  $   9,403.50 
Parish Maintenance & Energy   $                                56.00 
Convent Maintenance     $                                 5.00  
Christmas Flowers      $       4,811.90 
Polish Mission       $       2,334.00 
Mercy Homes– Giving Tree    $      1, 785.00 
Adopt A Student      $                   18.00 

  4:30pm  —  $        1,007.00  
  7:30am  —  $            673.00   
  9:00am  —  $         2,962.00   
10:30am  —  $         1,365.00 

12:00pm —  $             721.00 
1:30pm   —  $          1,709.00 
7:00pm   —  $             884.00 
Children: — $                82.50 
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Drodzy Parafianie i Przyjaciele. 
                     
 Maryja w trzecim roku życia, zgodnie z tradycją 
żydowską, została ofiarowana Bogu w Świątyni, póź-
niej zaręczona z Józefem – potomkiem Króla Dawida, 
a więc bliska Bogu, związana z rodem królewskim. Jej 
życie zapowiadało się – po ludzku rzecz biorąc – po-
myślnie, miało to być życie takie, jak wielu innych 
par, spokojne, zgodne i po Bożemu. Mąż, cieśla, co w 

tamtych czasach było dobrym i popłatnym zawodem, również 
cieszył się na przyszłe, wspólne lata. Ale plany Boże wobec Niej 
były odmienne, miała stać się najwyższą Matką, Tą, która ze-
trze stopą głowę węża, której nie będzie obojętny żywot Jej 
Syna, a w konsekwencji wszystkich nas, Jej dzieci. 
            Dostąpiła czegoś, czego na świecie tylko Ona mogła do-
stąpić. A jednocześnie została objęta specjalną opieką i ochro-
ną. Duch Święty zwiastował Jej to, czego wymyślić nie mogła, 
ochronę otrzymała ze strony Tego, Który Jest, i już wiedziała, że 
Jej życie podporządkowane zostanie tylko jednemu, urodzeniu 
Świętego – zwanego Synem Bożym (Łk. 1:26-38). Tego się nie 
spodziewała, nie oczekiwała, nawet o tym nie marzyła. Jedynie 
Józef, nie będąc powiadomiony, nie krył zmieszania, wręcz 
chciał Ją oddalić, podejrzewając o zdradę. Takie prawa istniały 
w czasach Izraela, przecież mógł ją zabić – czy też ukamieno-
wać. A jednak nie zrobił tego, więcej, został przybranym Ojcem 

małego Jezusa. Na swój sposób zaryzykował i 
stał się bohaterem. Rzadko pisze się o Józefie, 
dzięki któremu Jezus mógł wzrastać, żyć i inte-
grować się z otoczeniem i rówieśnikami. 
          Ale podstawą był plan Boży, właśnie ten, 
który stanowił kluczową decyzję Boga, powodo-
waną miłością do ludzi: wybrał Maryję, bo po-
stanowił dokonać wcielenia w człowieka, aby 
nam, ludziom, dać Zbawienie i Zbawiciela takie-
go, który będzie przebywał wśród ludzi, będzie 
ich nauczał, wreszcie za nich – za nas – umrze, 
by potem zmartwychwstać. Moc Najwyższego Ją 
osłoniła, Józefa powiadomiła, a nam uświadomi-
ła, jak dalece trzeba ufać Bogu, aby doświadczyć 

Jego Miłości, Jego Świętości, Jego Obecności. Zastanówmy się 
zatem, czy staramy się bezgranicznie zaufać Bogu, by doświad-
czać ochrony, obecności i – co najważniejsze – Miłości. 
         To już jutro Boże Narodzenie, właściwie z niektórymi z 
was spotkamy się jeszcze raz dzisiaj, aby celebrować Pasterkę i 
już śpiewać kolędy. Serdecznie zapraszam na Mszę św. rodzin-
ną w języku angielskim z dziećmi, którzy nie chcą czekać do 
północy, na godz. 4:30 po południu. Pasterka w języku polskim 
będzie odprawiona o godz. 10:00 wieczorem a w języku angiel-
skim o godz. 12:00-ej o północy. Jutro w Dzień Bożego Naro-
dzenia będzie rozkład Mszy jak w każdą niedzielę. Z tym wyjąt-
kiem, że nie będzie Mszy świętej o godz. 7:00-ej wieczorem. 
 Niech Dziecię Jezus za przyczyną swojej Matki, wszystkim 
hojnie błogosławi. Szczęść Boże! 

Dear Parishioners and Friends. 
             

 In the third year of her life, Mary was offered to 
God in the Temple, according to Jewish tradition; 
later on, she was engaged to Joseph - a descendant 
of King David. She had a deep relationship with 
God, and through Joseph also became associated 
with the royal family. Her life seemed to be suc-
cessful, in a human way. It was to be a life like 
many other couples, calm, consistent and godly. Her husband, 
a carpenter, who had at that time a good and well-paid pro-
fession, was also happily planning for their future years to-
gether. But God's plans for Her were different, She was to 
become the Mother of God, the One who would crush the 
head of the serpent. She would not be indifferent to the life of 
her Son, and consequently all of us, her children. 
 She received something, that only she could receive, in the 
entire world. At the same time, she was “overshadowed” by 
special care and protection. The Holy Spirit told Her what she 
could not simply create in her mind on her own; She received 
protection from the One Who Is, and she knew that Her life 
would be subordinated only to one task, the birth of the Holy 
One - called the Son of God (Luke 1: 26-38). She did not expect 
it, she did not even dream about it. Joseph, without being 
informed, did not conceal his confusion, he even wanted to 
quietly divorce her, suspecting her of adultery. Such laws ex-
isted in the time of Israel; after all, he could 
have Her killed – stoned to death. And yet he 
did not do it, he became the stepfather of baby 
Jesus. In his own way, he risked and became a 
hero. Rarely do we write about Joseph, thanks 
to whom Jesus could grow, live, and integrate 
with His surroundings and human peers. 
 God's plan was the foundation, of key deci-
sion caused by love for humanity. He chose 
Mary and allowed Incarnation of His Son, to 
give us Salvation and the Savior, Who would be 
among people to teach them, and that He 
would die and then be resurrected. She was 
shielded with the power of the Most High, 
Who informed Joseph, and made us aware of 
how much we must trust God to experience His Love, His Holi-
ness, His Presence. Let us consider, then, whether we are try-
ing to trust God completely to experience this protection, 
presence and - most importantly - His Love. 
 Tomorrow is Christmas, and actually with some of you we 
will meet again tonight to celebrate Midnight Mass and to sing 
Christmas carols. I cordially invite you at 4:30pm for Family 
Mass in English with children who do not want to wait until 
midnight. The Christmas Vigil Mass in Polish will be celebrated 
at 10:00pm, and the Mass in English at 12:00am. Tomorrow 
on Christmas Day, Masses are scheduled like every Sunday, 
with the exception that there will be no Holy Mass at 7:00pm. 
 Let the Baby Jesus, through the intercession of His Mother, 
bless you all. God bless! 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjs2uKY1JbYAhWi44MKHePECzwQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fatxcatholic.com%2Findex.php%2F2012%2F03%2Fthe-betrothal-and-love-of-joseph-and-mary%2F&psig=AOvVaw0ErwkUrRaqiFun
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2017 CHRISTMAS AND THE NEW YEAR MASS 
SCHEDULE 

 
PORZĄDEK  MSZY ŚW. W OKRESIE BOŻEGO  

NARODZENIA I NOWEGO ROKU 
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ON THE IMPOSSBILE, AND I’M POSSIBLE 
Copyright 2017 by John B. Reynolds (john@jrwrites.com) 
 
An ex-work colleague--Liana--and I had one thing in common 

before she left the corporate scene: we kept 
little sticky notes posted on our bookcase 
shelves at work with quotes or inspirational say-
ings that meant something to us. My chosen 
quotes--nine of them currently--remain well-
displayed at my workstation, and I often take a 
moment in the early AM to read them. Things 
like, “'Fool', said my Muse to me. 'Look into thy heart, and 
write'” by English poet Sir Philip Sidney, and “To give anything 
less than your best is to sacrifice the gift” by American runner 
Steve Prefontaine. I find that these thoughts help me remem-
ber who I really am as I deal with whatever work crisis comes 
along.   

I used the past tense in my opening sentence on Liana’s be-
half because she’s long gone, leaving our place to take on 
some other assignment. Hence her sticky notes are long gone 
as well. While I have all of my quotes committed to memory, I 
can’t remember any of hers. Surely she does, though, and I 
pray they are still inspiring her. Just the same, I do recall some-
thing she shared with me before she booked. I remember it 
because it rang true for me then and it still rings true for me 
today. I don’t think it made it to her bookcase shelf. I’m not 
even sure who said it (some online sites attribute it to Audrey 
Hepburn) but it speaks to me: “Nothing is impossible; the word 
itself says 'I'm possible!'” 

I told Liana that I’d seen the word impossible many times 
but that I’d never made the I’m possible connection. This 
comes to mind now as I consider today’s Gospel. Luke’s ac-
count of the announcement of Christ’s birth is all about Mary. 
Her name is mentioned several times, after all, and she’s a key 
player in the salvation story. “Behold,” Gabriel tells her, “you 
will conceive in your womb and bear a son, and you shall name 
him Jesus. He will be great and will be called Son of the Most 
High…” Mary challenges this, given her virginal status. “Details, 
schmetails,” the angel essentially responds, telling Mary of the 
Holy Spirit coming upon her and of Elizabeth’s old-age preg-
nancy, and then adding in matter-of-fact fashion, “for nothing 
will be impossible for God.”  

Yes, this Gospel speaks of Mary. By Mary acknowledging 
herself before Gabriel as the handmaid of the Lord, however, 
and by saying, “May it be done to me according to your word,” 
she makes “I’m possible” out of “impossible” (How can this 
be…?), so this Gospel speaks, too, of a God who doesn’t know 
the meaning of the word. But here’s the thing. Here’s the 
amazing, glorious, divinely-deemed-possible thing: we all play 
a part in the story. And not a bit part. In step with the Holy 
Spirit, God not only conceives Christ in Mary, He brings Christ 
to life in each of us. Me. You. Liana. Think about that. Ponder it 
in a quiet moment. We are God-carriers to the world. Awwwe-
some, no? Awwwesome, yes. Not easy, certainly, but like Pre-
fontaine said, to give anything less than our best is to sacrifice 
the gift. Merry Christmas.   

New Catholic School Scholarship  
Opportunity for 2018/19 School Year 
 
Through the “Invest in Kids Act,” the state of Illi-
nois has created a new way to fund scholarships 
for children from low-income households who 
want to attend private schools. This program pro-
vides an opportunity for more students to receive 
a quality Catholic education. The tax credit schol-
arships offered through this program could cover 
up to 100 percent of tuition and fees for eligible, 
low-income students. Not all families will be eligi-
ble for the new scholarships, but we want to 
make sure all families are aware of the program. 
Program details are still being finalized, but you 
can find information on the scholarships, the ap-
plication process and the “Frequently Asked Ques-
tions” (FAQ) on the Archdiocese of Chicago’s web-
site, archchicago.org/tcs. If you have any ques-
tions about tax credit scholarships, please contact 
the Archdiocese at InvestInKids@archchicago.org 
or 312.534.5321. 

New Regulations abaut Priest’s Visit in Hospitals 

The federal (HIPAA) Act includes privacy regulations that 
govern what patient information may, or may not, be re-
leased to individuals (including parish staff) outside the 
hospital. This information can be released only to clergy on 
request of patient or his/her family. Parish staff and hospitals 
are not obligated to collect this information. If hospitals col-
lect this information, they should inform the patient why they 
are collecting it and inform the patient that it will be handed 
over to clergy if requested.  

Nowe przepisy dotyczące wizyt  kapłanów w szpitalach 
 
Ustawa federalna (HIPAA) obejmuje przepisy dotyczące pry-
watności, które regulują, jakie informacje o pacjencie mogą 
być lub nie mogą być udostępniane osobom (w tym persone-
lowi parafii) spoza szpitala. Informacje te mogą zostać udo-
stępnione duchownym wyłącznie na prośbę pacjenta lub jego 
rodziny. Pracownicy parafii i szpitale nie mogą gromadzić tych 
informacji. Jeśli szpitale zbierają je, powinny poinformować 
pacjenta, dlaczego je zbierają i poinformować, że zostaną one 
przekazane duchowieństwu, tylko jeśli wyrazi na to zgodę. 

https://host25.webserveralpha.com:2096/cpsess5242746466/3rdparty/squirrelmail/src/compose.php?send_to=john%40jrwrites.com
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We thank all who under  
direction of Sister Zofia  
beautifully decorated our 
Church for Christmas.  
God Bless you All! 
Dziękujemy wszystkim wolonta-
riuszom, którzy pod kierownic-
twem Siostry Zofii dekorowali 
nasz Kościół na Święta Bożego 
Narodzenia. Niech Pan Bóg Wam 
wynagrodzi i błogosławi! 

Holy Name Society Members 
Polonia Club 

Ushers/Marszałkowie 
Bartek Gadocha 
Edward Twardzik 
Stefania Jasion 

Kazimierz Milewski 
Aleksamdra Gadocha 

Edmund Milewski 
Casey Milewski 
Jan Ponichtera 
Tadeusz Moruń 

Franciszek Mienta 

Tomasz Sokół  
Halina Piątek 
Medie Lach 

Jadwiga Strzelec 
Stanisław Chrobak 
Paweł Wiszowaty 

Jacek Kazmierczak 
Danuta Hadas 

Kurek Bogusława & Paweł 
Andrzej Kurek 
Monica Kurek 
Julia Wodzień 

Thanks to all of you who follow Christ on the catechists’ journey!  

We hope you will have a Happy and Blessed Christmas  

and the New Year 2018!  
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Opłatek Kół Żywego Różańca 
przy parafii Św. Konstancji 

 

Grupy Żywego Różań-
ca zapraszają wszyst-

kich członków z rodzi-
nami i sympatyków na 

tradycyjny Opłatek, 
który odbędzie się o 

godz. 3pm, 14 stycznia 
w niedzielę w Sali bankietowej Lone Tree Manor 

w Niles. Opłatek rozpocznie się wystawieniem 
szopki przez dzieci pod kierownictwem Siostry 
Kingi o godz. 3 po południu. Zapraszamy także 
na wspólne kolędowanie, któremu będzie akom-

paniował p. Roman Harmata z zespołem  
i chętnymi do wspólnego śpiewu. 

 
 

Po więcej informacji proszę telefonować do Pani 
Zofii: 773-763-2361  
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Serdecznie zapraszamy całe  

rodziny do wysłuchania Jasełek 

w wykonaniu dzieci ze Scholi 

Dziecięcej „Wicherki” i naszego 

Programu Religijnego w  

Niedzielę, 7 stycznia podczas 

Mszy św. o godzinie 1:30pm.  

 

When?   Sunday, January 14, 2018 
2pm – 4pm Charter school bus leaves St. Constance after 12noon Mass.      

Where?  Federal Plaza, 50 W. Adams St.,  

                 Downtown Chicago 

Who?   Anyone and Everyone who  believes that every life is worth living. 
Families with children are encouraged to attend. It’s a Family- Friendly Event! 
 
 
 
 
 

                      
 

 
*** Meet at Borowczyk Hall between 12noon and 12:30pm  
     for refreshments before we depart for the march. We   

     will return by 5pm. Be sure to dress warm.  
Questions? Call 773-545-2491.  

    
  Sponsored by Parishioners like you who love life and their Faith. 

 

Come Join Us!           
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Parafia św. Konstancji  
zaprasza na  
„Wieczór Kolęd” 
 
Piątek, 29 grudnia 2017  
godz. 7:00 wieczorem  
Sala Ks. Borowczyka  
 
W programie:  
 
Wspólne śpiewanie kolęd  
i pastorałek.  
Występy solowe.  

St. Constance 
Parish 

invites all to: 
 

"Christmas Carol Evening" 
 

Friday, December 29, 2017 
7:00pm  

 Fr. Borowczyk Hall 
 

In program: 
Singing together 

 and 
Solo performances 
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 Grupa Młodzieżowa Effata  
 

Spotkania grupy młodzieżowej „Effatha” 
odbywają się w drugą 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 7 stycznia 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 

Fourth Sunday of Advent/ IV Niedziela Adwentu

St. Constance Table Tennis Club 
Our Club provides a place where professional, amateur, and recreational players can gather in a social and competitive 
environment and participate in the sport of table tennis. Everyone is welcome! We play every Wednesday at 8:15pm in 
the gym. For more information call Roman Harmata - 773 545 8581 x19  
Parafialny Klub Tenisa Stołowego 
Zapraszamy wszystkich chętnych: zawodników zaawansowanych i początkujących do wspólnej gry w tenisa stołowego. 
Wszyscy znajdą miejsce dla siebie. W grudniu nasze spotkania są w każdą środę o godz. 8:15 wieczorem na Sali gimna-
stycznej. Po więcej informacji proszę dzwonić do Romana Harmaty 773 545 8581 x19  

„Pragnąc dobrze wypełniać funkcję 
Pasterza, proboszcz (kapłan) powinien 
starać się poznawać wiernych powie-
rzonych Jego pieczy. Winien zatem 
nawiedzać rodziny. Uczestnicząc w 
troskach wiernych zwłaszcza w niepo-
kojach i smutku, oraz umacniając ich 
w Panu, jak również – jeśli w czymś 
nie domagają - roztropnie ich korygu-
jąc”. Wszystkich tych, którzy chcą za-
prosić kapłana na wizytę duszpasterską 
prosimy o kontakt z biurem parafial-
nym 773-545-8581 lub osobiście z wy-
branym przez siebie księdzem.  
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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.  

Fourth Sunday of Advent/ IV 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 culturally 
diverse. We share a commitment to the stewardship of our 
talents, time and resources. Through the celebration of the 
liturgy, sacraments, and our ministries, we bring the Father’s 
love, Christ’s peace, and the Holy Spirit’s inspiration to one 
another. Our future lies with tradition, vision and change. By 
embracing the Good News and our Catholic identity on our 
journey toward holiness, we seek to be a sign to the world 
of all that we believe. 

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

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

TIME CELEBRANTS LECTORS AUXILIARY MINISTERS 

4:30pm 
 

Father P. Barwikowski E. Kotleba                       
A. Sanders                      

I. Klatka                             B. Kopala                Z. Grodecki 
D. Walton                         R. Sendra                J. Ovist 

7:30 am Father P. Barwikowski A. McGeever                                     B. Zagroba                         C. Zagroba   
Sr. Justina                          N. Hoffmann 

9:00am 
Polish 

Father T. Buchowski M. Pawłowska 
T. Milewska 

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

10:30am 
 

Father P. Barwikowski P. Pomykalski             
Y. Pinpin                        

M. Ambal                          J. D’Anna               F. D’Anna 
J. Reynolds                       P. Guillemette       M. Guillemette 

12:00pm Father P. Barwikowski L. Antonik                                 
D. Kosk                                        

J. Baloun                           C. Manno       
R. Tagamolila                   A. Parisi 

1:30pm 
Polish 

Father T. Dzieszko M. Benbenek 
R. Harmata 

Siostry Misjonarki           J . Wiechnik 
P. Wiszowaty                   K. Oleksy 

7:00pm 
Polish 

Father T. Buchowski M. Domożych 
D. Archacki 

Siostry Misjonarki           R. Radulski             
M. Kaźmierczak               Z. Domożych           

 LITURGY MINISTERS FOR  December  30/31   


