
 

  

 

 

St. Constance Parish 
The Holy Family of Jesus, Mary and Joseph 

December 31,  2017

When the days were com-
pleted for their purification 
according to the law of Mo-
ses, they took him up to Je-
rusalem to present him to 
the Lord, just as it is written 
in the law of the Lord, Every 
male that opens the womb 
shall be consecrated to the 
Lord, and to offer the sacri-
fice of a pair of turtledoves 
or two young pigeons, in 
accordance with the dictate 
in the law of the Lord. Now 
there was a man in Jerusa-
lem whose name was Simeon. 
This man was righteous and 
devout, awaiting the conso-
lation of Israel,  and the Holy 
Spirit was upon him. It had 
been revealed to him by the 
Holy Spirit that he should not 
see death before he had 
seen the Christ of the Lord. 
He came in the Spirit into the 
temple; and when the par-
ents brought in the child 
Jesus to perform the custom 
of the law in regard to him, 
he took him into his arms 
and blessed God, saying: 
"Now, Master, you may let 
your servant go in peace, 
according to your word, for 
my eyes have seen your sal-
vation, which you prepared 
in sight of all the peoples, a 
light for revelation to the 
Gentiles, and glory for your 
people Israel." The child's 
father and mother were 
amazed at what was said 
about him; and Simeon 
blessed them and said to 
Mary his mother, "Behold, 
this child is destined for the 
fall and rise of many in Isra-
el, and to be a sign that will 
be contradicted  
—and you yourself a sword 
will pierce—  
so that the thoughts of many 
hearts may be revealed." 
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 The Holy Family Sunday /Niedziela Świętej Rodziny

Monday, January 1   The Octave day of Christmas: Solemnity 
      of Mary, The Holy Mother of God 
  7:30am Eng   Parishioners 
  9:00am Pol  + Teresa Zając 
      Maria Kita z okazji urodzin 
     + Henryk Dzięgielewski 
     + Zenon Ciborowski 
     + Zofia Apolinary 
     + Wacław 
     +  Irena Olędzka w 5-ta rocznicę śmierci 
     + Wiesław Kaczor 
10:30am Eng  + Esther & Fred Gryzwa 
     + John Magiera 
12:00pm Eng  + Joyce Komperda 
     + Paweł Siniakowicz 
     + Helena Jabłonowska 
     + Antonina Kosińska        
1:30pm Pol   Andrzej Granat 
     + Rozalia Grądzki 
      Maria Kita z okazji urodzin 
     + Mieczysław Schabowski 
     + Hanna Powichrowska 
     + Marian Piekarczyk 
     + Maria Kielb 
     + Kathy Chilinski 
       o dobre przygotowanie do I Komunii Sw. 
      Karol Chilinski 
     + Władysław Chilinski 
  7:00pm Pol   Maria Kita z okazji urodzin 
Tuesday, January 2 

  8:00am Eng  + Joyce Komperda 
  7:15pm Pol   Intencje Specjalne 
 
Wednesday, January 3  The Most Holy Name of Jesus 
 8:00am Eng   Anna Choota for God’s Blessing 
 8:30am Pol  + Joyce Komperda 
 
Thursday, January 4 Saint Elizabeth Ann Seton, Religious 
  8:00am Eng  + Joyce Komperda 
  8:30am Pol  + Ludwik Martychiewicz 
    
Friday, January 5  Saint John Neumann, Bishop 
  8:00am Eng   Rodzina Piech for God’s blessing 
  8:30am Pol  + Joyce Komperda 
  4:30pm Pol                       Intencje Specjalne 
  7:00pm Pol   Intencje Specjalne 
    
Saturday, January 6  Saint Andre Bessette, Religious 
  8:00am Eng   In honor to the  Immaculate Heart of  
      Mary for Peace 
  8:30am Pol  + Joyce Komperda 
  4:30pm Eng  + Sophie Setlik 
     + Mary Attak 
  7:00pm Pol   Polish Rosary 
  8:00pm Pol   Intencje Specjalne 
    

Sunday, January 7 The Epiphany of the Lord 
  7:30am Eng  + Joyce Komperda 
   9:00am Pol  + Roman Podgórski  
     + Józef Ochał 
     + Ignacy Niemczyk 
     + Jan Kula 
     + Maria Trojniak 
     + Janina Krengiel 
     + Andrzej Krengiel 
      Danuta Jaros w dniu urodzin 
     + Wacława Cichoń – Milewska 
     + Teresa Zając 
     + Anna Zając 
     + Franciszek i Katarzyna Zając 
     + Jan Podsada 
     + Janina Maśnica 
     + Teresa Maśnica 
     + Wiesław Kaczor 
     + Zofia Bryła o radość wieczną 
10:30am Eng  + Susan Raucci 
12:00pm Eng  + Maria i Mikoaj Siniakowicz 
  1:30pm Pol   Anna i Tomasz Wojdyła o zdrowie i Boże 
      błogosławieństwo w 22-gą rocznicę ślubu 
     + Maria Kiełb 
     + Bartłomiej Barczyk 
  7:00pm Pol  + Bolesław Makowski  
    
     
  
 

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 



 

3  The Holy Family Sunday /Niedziela Świętej Rodziny

  

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 

Weekend Collection — December 24,  2017 

 Due to on earlier bulletin submission date for 
printing, the collection for  December 24 will be 
reported next week. 
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Drodzy Parafianie i Przyjaciele. 
                     
 W każdym z dzisiejszych czytań liturgicznych i w 
Ewangelii jest mowa o rodzinie, rodzicach dzieciach, 
czyli o nas, o tych, którzy byli, są lub będą rodziną, 
bez wyjątku, w każdej formie. Bo jakby na życie nie 
spojrzeć, każdy z nas pozostaje dzieckiem, prawie 
każdy z nas jest lub będzie rodzicem, zależnie od sy-
tuacji rodzonym, przysposobionym, duchowym, ale 

zawsze spoczywa na nas odpowiedzialność rodzicielska. 
 Ta dzisiejsza niedziela poucza nas o prawach Ojca i Matki, o 
prawach dzieci, informuje nas, jak okazywać wdzięczność, a 
zarazem miłosierdzie rodzicom, a przede wszystkim – między 
wierszami – pokazuje nam, jak okazywać wdzięczność Ojcu, 
przez którego wszystko zostało postanowione. Jest też cenna 
informacja: to dzięki miłości, szacunkowi i miłosierdziu zyskuje-
my odpuszczenie grzechów, bowiem „Miłosierdzie względem 
ojca nie pójdzie w zapomnienie, w miejsce grzechów zamieszka 
u ciebie.” (Syr 3, 14) 
 Również Święty Paweł, pisząc do Kolosan, przesyła i do nas 
ważną informację: „Jako więc wybrańcy Boży – święci i umiło-
wani – obleczcie się w serdeczne miłosierdzie, dobroć, pokorę, 
cichość, cierpliwość, znosząc jedni drugich i wybaczając sobie 
nawzajem, jeśliby miał ktoś zarzut przeciw drugiemu: jak Pan 
wybaczył wam, tak i wy!”( Kol 3,12-14). Musimy sobie zdawać 
sprawę z tego, iż miłość to doskonałość, a całe dobro czynione 
przez nas dla naszych bliskich, żony, męża i dzieci, to dobro 
czynione w imię Jezusa. 
 Wreszcie Święty Łukasz w Ewangelii poucza nas, jak mamy 
dbać o wiarę naszych dzieci, naszych wnuków czy dzieci 
chrzestnych, jak prowadzić je drogą wiary i Chrystusa. Uczy 
nas, jak oczekiwać dobra i miłości i jak dziękować Bogu za speł-
nione życie, pokazując nam Symeona, który takimi słowami 
dziękuje Panu: „Teraz, o Władco, pozwól odejść słudze Twemu 
w pokoju, według Twojego słowa. Bo moje oczy ujrzały Twoje 
zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów: 
światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego, Izraela.” (Łk 
2,29-32). Dużo, bardzo dużo dzisiaj o nas, o rodzinie, o dzie-

ciach, ale i o grzechach, miłosierdziu, 
wreszcie o chwale. 
 Jednak najważniejsze przesłanie przeka-
zuje nam święty Paweł. Jego słowa to jakby 
kwintesencja dzisiejszego święta: „Żony 
bądźcie poddane mężom, jak przystało w 
Panu. Mężowie, miłujcie żony i nie bądźcie 
dla nich przykrymi! Dzieci, bądźcie posłusz-
ne rodzicom we wszystkim, bo to jest miłe 
w Panu. Ojcowie, nie rozdrażniajcie wa-

szych dzieci, aby nie traciły ducha.” (Kol 3,18-21). Może potrak-
tujemy to jako nasze motto?  
 Szczęść Boże! 

Dear Parishioners and Friends, 
 
 In each of today's readings and in the Gospel, 
we hear about the family, parents, children, that is, 
about us. There are those of us who have been, 
are, or will be families in any form.  Any way one 
looks at life, there is a child within. Many of us are 
or will be parents, depending on the situation, 
born, adopted, or spiritual children, and we will 
always have parental responsibility in one way or another. 
 This Sunday teaches us about the rights of Fathers and 
Mothers, the rights of children, advices us how to show grati-
tude and mercy in return to our parents, and above all - be-
tween the lines - teaches us how to show gratitude to the Fa-
ther in heaven who made this decision. The Gospel also offers 
valuable information: we have the remission of sins due to 
love, respect and mercy: " Kindness to a father will not be for-
gotten; it will serve as a sin offering—it will take lasting root. 
" (Sir 3: 14) 
 Saint Paul in his writing to the Colossians, left us an im-
portant message: " Put on then, as God’s chosen ones, holy 
and beloved, heartfelt compassion, kindness, humility, gentle-
ness, and patience, bearing with one another and forgiving 
one another, if one has a grievance against another; as the 
Lord has forgiven you, so must you also do. And over all these 
put on love, that is, the bond of perfection. "(Col 3:12-14). We 
must realize that love is perfection, and all good done by us 
for our loved ones, wife, husband, or children is a deed good 
done in the name of Jesus. 
 Finally in the Gospel, Saint Luke teaches us how to care for 
the faith of our children, grandchildren, or godchildren, how 
to lead them on the path of faith to Christ. He teaches us how 
to expect goodness and love and how to thank God for a ful-
filled life by showing us Simeon, who gave thanks to the Lord 
with these words: "Now, Lord, you may let your servant go in 
peace, according to your word, for my eyes have seen your 
salvation, which you prepared in sight of all the peoples, a 
light for revelation to the Gentiles, and glory for your people 
Israel." (Luke 2: 29-32). Today is about us, 
about the family, about children, but also 
about sins, mercy and finally about Glory. 
 However, the most important message is 
given by Saint Paul. His words are like the 
quintessence of this holiday: " Wives, be sub-
ordinate to your husbands, as is proper in the 
Lord. Husbands, love your wives, and avoid 
any bitterness toward them. Children, obey 
your parents in everything, for this is pleasing 
to the Lord. Fathers, do not provoke your children, so they 
may not become discouraged. " (Col. 3:18-21). Maybe we 
should treat it as our motto. 
 God Bless!  
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The Parish Office will be CLOSED 
Monday. January 1, 2018. 
 
 Every New Year is a special time, inviting us to 
look back on the year that has gone and look 
forward to the year that is to come. The new gives 
way to the old, the relentless passage of time closes 
the door on one chapter and opens gently upon an- 
other. The New Year ushers in an exciting sense of 
renewal, recommitment and new horizons as resolutions are 
made and new opportunities are considered. 
It is a time that lends itself readily to examination, 
reflection and prayer. 
 The New Year affords us also a wonderful opportunity 
to renew and re-dedicate our lives to the Lord. The 
work of the Holy Spirit in the world, in the Church and 
in our own lives is always focused on renewal, reform 
and refreshment. God is the God of new things, the 
God of unexpected and exciting surprises. The great- 
est resolution we can make as we stand on the cusp of 
this New Year is to grow in our knowledge and under- 
standing of God’s love for us. It is this knowledge and 
understanding, more than anything else, which helps 
us mature in our Christian life. Blessed and peaceful 
New Year! 
 
 

Biuro parafialne będzie NIECZYNNE 
W poniedziałek, 1 stycznia 2018 
 
 Oktawa Bożego Narodzenia jeszcze trwa, zbliżamy 
się jednak do pierwszego dnia Nowego Roku, 
może warto się zatrzymać... przypomnieć sobie treści, 
jakimi żyliśmy przez ostatnie dni. Czy jak pasterze śpieszyliśmy 
do żłóbka? Po drodze pokonując labirynty codzienności, wzmo-
żonych świętami i końcem roku obowiązków w domu i pracy – 
za nami realizacja całego spektrum potrzeb egzystencjalnych 
zaspakajanych począwszy od wózka z zakupami w 
markecie, po gromadzenie upominków dla bliskich, 
troskę o ciepło i atmosferę, chwile na zadumę, 
refleksję, rekolekcje, pojednanie z Bogiem i ludźmi.... 
 Gdy już dotarliśmy do betlejemskiego żłóbka, co 
zobaczyliśmy? Jakie wieści od żłóbka zaniesiemy 
światu? Może warto się zatrzymać i u progu nowego 
roku wsłuchać w dzisiejsze Słowo Boże, usłyszeć 
kolejny raz i na nowo: nie jesteś niewolnikiem, lecz 
synem i dziedzicem. Pan chce cię błogosławić i strzec, 
chce rozpromienić nad tobą swe oblicze, chce cię 
otoczyć łaską i obdarzyć pokojem... 
 Słyszysz, to do ciebie, o tym, czego często 
świadomości i w co wiary potrzebujesz najbardziej... 
uwierzysz kruchej Dziecinie, takiej pełni czasów, 
takiemu ostatniemu Słowu Ojca...? Potrafisz? 

NEW YEAR 2018  
MASS SCHEDULE 

 
PORZĄDEK  MSZY ŚW.  

W  NOWYM  ROKU 

       
7:30am      Mass in English 
9:00am     Mass in Polish 
10:30am     Mass in English 
12:00pm      Mass in English 
1:30pm      Mass in Polish 
7:00 pm      Mass  in Polish 

         
           
          

        
    —    

         
          

ZAKOŃCZENIE STAREGO ROKU  — Niedziela, 31 grudnia 
7:30 rano     — Msza św. po angielsku 
9:00 rano     —  Msza św. po polsku 
10:30 rano    — Msza św. po angielsku 
12:00 w południe  — Msza św. po angielsku 
1:30 po południu  — Msza św. po polsku 
7:00 wieczorem   —  Msza św. po polsku 

        Poniedziałek    
     —       
        

      
    —       

        
7:00 wieczorem  —  Msza św. w j. polskim 
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Eucharistic Adoration 
All are invited to take advantage of this grace. Eu-
charistic Adoration every Tuesday begins with 
8:00am Mass in the English language, 8:30am to 
7:00pm adoration, 2:30pm Chaplet of Divine Mercy 
in English language, at 7:00pm bilingual closing 
prayers, and ends with 7:15pm Mass in Polish. 

ON NEW YEAR’S RESOLUTIONS 
Copyright 2017 by John B. Reynolds (john@jrwrites.com) 
 
 
So, I Googled “Top Ten New Year’s resolutions” just now… 
Stay fit and healthy. 
Lose weight. 
Enjoy life to the fullest. 
Spend less/Save more. 
Spend more time with family/friends. 
Get organized. 
Will not make any resolutions. 
Learn something new/new hobby. 
Travel more. 
 Read more. 
We probably could have guessed most of them. Perhaps not 

the order, but most of them. I favor resolutions myself, alt-
hough I have the same problem keeping them that perhaps 
many people do. I had a really good one coming into 2017. I 
resolved to spend at least Ten Minutes A Day de-cluttering my 
home. In keeping with my full-disclosure policy, however, I 
need to tell you I didn’t bring it home. Oh, I started out strong. 
But a few months into the year, work and other time pressures 
won out. Think less of me if you must, but so it went, and so it 
goes. And in a sense, this is why resolutions are so endearing. 
It’s clean-slate time, my friends, and everything is possible all 
over again.   

If you’re looking for inspiration beyond the Top Ten and my 
T-M-A-D notion (which is really just a subset of Point No. 6), 
you can consider what some of our great minds have already 
considered. Folks like Emerson (“Write it on your heart that 
every day is the best day of the year”) and Franklin (“Be at war 
with your vices, at peace with your neighbors, and let every 
new year find you a better man”) and Chesterton (“The object 
of a New Year is not that we should have a new year. It is that 
we should have a new soul…”) Or--if you’re seeking something 
pithier--you can go to 11:15 AM Mass on New Year’s Day at St. 
Thomas of Villanova in Palatine to hear my former pastor’s 
latest slogan sermon (this past year’s offering: “Don’t let God 
be unseen in 2017”).  

When I step before my Lord and Savior someday, it would be 
nice to tell him I never missed a deadline and I cleaned out 
every drawer in my home. Even if it took me years and years 
to do it. I’d rather, though, that he sees I took his Apostle 
Paul’s eternal counsel which is again presented to us today in 
the second reading. “Brothers and sisters,” Paul begins, “Put 
on, as God’s chosen ones, holy and beloved, heartfelt compas-
sion, kindness, humility, gentleness, and patience, bearing 
with one another and forgiving one another, if one has a griev-
ance against another; as the Lord has forgiven you, so must 
you also do. And over all of these, put on love…” “Ring out the 
false,” Tennyson says, “ring in the true.” Don’t let God be un-
seen… It’s clean-slate time, remember? When everything is 
possible all over again. Happy New Year.  

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. 

https://host25.webserveralpha.com:2096/cpsess5242746466/3rdparty/squirrelmail/src/compose.php?send_to=john%40jrwrites.com
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Chicago Faith Congress: Reignite the Journey 
FEBRUARY 10, 2018 
 The Chicago Faith Congress will bring together leaders in 
religious education, evangelization, marriage and family 
ministry, youth and young adult ministry, and sacramental 
preparation from across the Archdiocese of Chicago for an 
inspiring gathering that will celebrate their extraordinary 
roles within the Catholic community. Through recognition, 
faith development, and empowerment, this congress will 
provide attendees with unprecedented opportunities to 
collaborate with one another, grow in their faith, and be-
come equipped with knowledge and specific tools that can 
be used to tackle the ongoing challenges that accompany 
effective and adaptive parish faith formation. 
 Join us as we grow together, with you, and strengthen 
the culture of lifelong formation in our faith communities. 
Saturday, February 10, 2018 
Loyola University Chicago 
1032 West Sheridan Road, Chicago, IL 60660 
Registration is now open!  
For more information, please email olf@archchicago.org or 
call 312.534.3700. 

St. Constance School celebrates Christmas with the Holy Mass 
and  tradition that capture the joy of Jesus’ birth! 

Week of Prayer for Christian Unity 
JANUARY 18-25, 2018 
 
 Early in each new year, the Church enters into the 
“Week of Prayer for Christian Unity.” This year’s ob-
servance, January 18-25, is especially meaningful on ac-
count of the October 31 reaffirmation of the covenant 
between the Metropolitan Chicago Synod of the Evan-
gelical Lutheran Church in America and the Archdiocese 
of Chicago. It included a commitment to work together 
to diminish the violence that afflicts our communities. In 
this effort, praying together is essential. 
 Resources for Catholic parishes and Christian congre-
gations to pray for unity together can be found at 
www.geii.org/week_of_prayer_for_christian_unity. 
To learn more about prayer services for unity taking 
place in and around Chicago during this week, visit 
www.archchicago.org/eia. 

mailto:olf@archchicago.org
http://www.geii.org/week_of_prayer_for_christian_unity
http://www.archchicago.org/eia
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ST. CONSTANCE PARISH MEMBERSHIP FORM 
    Deklaracja Przynależności do Parafii św. Konstancji 

 Check One: 

□  New Registration 

□  Change of Address 

□  Moving out of Parish 

□  Want Envelopes 

 

Wybierz opcję: 

□  Nowo zarejestrowani 

□  Zmiana Adresu 

□  Wyprowadzka z Parafii 

□  Proszę o koperty 

 
 

First & Last Name   /  Imię i Nazwisko 
 
 
Phone  /  Telefon 
 
 
Address  /  Adres 
 
 
City - State - Zip Code  /  Miejscowość - Stan - Kod pocztowy 

Renovation of the rectory basement wall and stairs. 
Before the snow fell and the frost poured the earth, we renovated the entrance to the rectory 
from the side of the church and garages. The old entrance was already seriously ruined. Now we 
have stone-cement stairs to the church's basement, which is used by the "Glory and Paraise" 
choir, members from the "Ave Maria" choir, members of "Holy Name", and other organizations 
that meet in the basement of the rectory. God bless you, ladies who sell donuts for giving a gen-
erous donation for this purpose. The entire entrance, including the foundation casing, was made 
by KM Building Enterprise, INC. If you want to use the services of this company, I give the phone. 
1 (773) 818-1963. Let the renewed entrance serve everyone for many years. 
               Fr. Thaddeus Dzieszko, pastor 
  

Remont ściany i schodów do piwnicy pod plebanią. 
Zanim spadł śnieg i mróz ścisnął ziemię odnowiliśmy  wejście na plebanię od strony kościoła i 
garaży. Stare wejście było już poważnie zrujnowane. Teraz mamy kamienno-cementowe zejście 
do piwnicy kościelnej z którego korzystają chórzyści z chóru „Glory and Paraise”, chórzyści z chó-
ru „Ave Maria”, członkowie „Holy Name” oraz innych organizacji, które spotykają się w piwnicach 
plebanii. Bóg zapłać paniom, które sprzedają pączki za przekazanie hojnej ofiary na ten cel. Całe wejście, włącznie z obudową fun-
damentów wykonała firma KM Building Enterprise, INC. Jeśli chcecie skorzystać z usług tej firmy to podaję jej telefon. Tel. 1(773)
818-1963. Niech odnowione wejście służy wszystkim przez długie lata. 
                     Ks. Thaddeus Dzieszko, proboszcz 
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Humor Corner 
 
      A school teacher asked the 
children just before she dis-
missed them to go to church, 
"And why is it necessary to be 
quiet in church?" 
      Annie replied, "Because people are sleeping". 
 
A kindergarten teacher was walking around observ-
ing her classroom of children while they were draw-
ing pictures. As she got to one girl who was working 
diligently, she asked what the drawing was. 
      The girl replied, "I'm drawing God." 
      The teacher paused and said, "But no one knows 
what God looks like." 
      Without looking up from her drawing, the girl 
replied, "They will in a minute."  

W każdą 2 i 4 sobotę 
miesiąca o godzinie 7 
wieczorem zaprasza-
my wszystkich chęt-
nych na spotkania 
grupy młodzieżowej 
Effatha! Spotkania 
odbywają się w kon-
wencie!  
Wejście od strony 
rampy!  

Be OPEN! 

Every 2nd and 4th Sat-
urday of the month at 
7pm, we invite all in-
terested to our Youth 
group Effatha!” Meet-
ings are held in the 
convent! 
Ramp entrance! Bring 
Bible  and a joyous 
heart with you! Opłatek Kół Żywego Różańca 

przy parafii Św. Konstancji 
 

Grupy Żywego Różańca zapraszają wszystkich 
członków z rodzinami 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 akompaniował p. Ro-
man Harmata z zespołem i chętnymi do wspólnego 

śpiewu. 
 

Po więcej informacji proszę telefonować do Pani Zo-
fii: 773-763-2361  

World Youth Day (WYD) is a worldwide encounter with the 
Pope which is typically celebrated every three years in a 
different country. WYD is open to all young adults who 
want to take part in a festive encounter with their contem-
poraries centered on Jesus Christ. This event is an oppor-
tunity to experience in first person the universality of the 
Church; to share with the whole world the hope of many 
young adults who want to commit themselves to Christ 
and others. World Youth Day is a unique way to deepen 
your faith and grow closer to Christ, by means of prayer 
and the sacraments, together with thousands of other 
young people who share your interests and ambitions.  
Registration: www.cvent.com/events/world-youth-day-
panama-2019 
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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!           

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiAuaOf0JbYAhUG6IMKHXoMAC4QjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fgallery.yopriceville.com%2FFree-Clipart-Pictures%2FBalloons-PNG%2FTransparent_Balloons_Multi_Color_Clipart&psig
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Jasełka w Polskiej Szkole im. św. Maksymiliana  
Marii Kolbe 
 Tradycją naszej szkoły są coroczne jasełka przygoto-
wywane przez uczniów pod opieką nauczycieli. Nie ina-
czej było w tym roku: 15 i16 grudnia 2017 r. w pięknie 
udekorowanej sali Handzel Center zebrali się wszyscy, 
aby uczcić ten przedświąteczny czas. Piękna scenografia 
wprowadziła zgromadzoną publiczność w uroczysty, 
świąteczny nastrój. O dobrą zabawę i miłe doznania słu-
chowe zadbali zaś zdolni aktorzy i wokaliści. Opłatki po-
święcił ksiądz proboszcz Tadeusz Dzieszko. 
 W piątek pięknie prezentował się zespół Vera, którego 
choreografem jest pani Arletta Gromek. Piękny występ 

przygotowała klasa I liceum, której wychowawczy-
nią jest pani Halina Żurawski. 
 Natomiast w sobotę publiczność po raz kolejny 
mogła przeżyć historię Marii i Józefa szukających 
miejsca do schronienia na noc, którzy po bezowoc-
nych poszukiwaniach zdecydowali się przenocować 
w stajence. W inscenizacji klasy VI, której wycho-
wawczynią jest pani Renata Spik-Dąbrowski. Małe-
mu Jezuskowi kolędował również zespół Vera. Wi-
zyta św. Mikołaja była bardzo dużym przeżyciem 
dla naszych kochanych wychowanków. 
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ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA 
WSPÓLNOTĘ  PARAFIALNĄ 

  Parafie w Polsce  mają charakter terytorialny, to zna-
czy, że do jednej parafii należą wszystkie osoby, które za-
mieszkują w jej granicach.  W Stanach Zjednoczonych wspól-
noty katolickie działające w ramach diecezji mają charakter 
parafii personalnych, tzn. że trzeba do takiej parafii się zareje-
strować. Wpis do parafii z jednej strony jest wyrazem dobrej 
woli i chęci identyfikowania się ze wspólnotą katolicką danej 
parafii czy też Misji duszpasterskiej, a z drugiej jest konieczny 
przy załatwianiu wszelkich formalnych spraw kancelaryjnych 
m.in. dotyczących zaświadczeń wymaganych do bycia świad-
kiem do  chrztu, Sakramentu Bierzmowania czy też referencji 
do szkół, I Komunii św. swojego dziecka czy załatwianiu do-
kumentacji przedślubnej.  W owym „zapisaniu się” chodzi 
raczej o przyznanie się do swojej parafii, tak by w odpowied-
nich sytuacjach parafia mogła przyznać się do swego parafia-
nina czy parafianki, a mówiąc dokładniej, aby proboszcz tej 
parafii mógł w sposób odpowiedzialny wystawić opinię doty-
czącą praktyk czy moralności swoim parafianom.  Parafianin, 
jest osobą (lub rodziną), która dobrowolnie zgłosi się do biura 
parafialnego i wypełni kartę przynależności do danej wspólno-
ty oraz czynnie uczestniczy w 
życiu parafii poprzez udział we 
Mszy św. i wszelkich inicjaty-
wach organizowanych przez 
swoją parafię.  Deklaracje przy-
należności znajduje są dostępne 
w biurze parafialnym i z tylu 
kościoła.  Zapraszamy! 

        PIERWSZY PIĄTEK MIESIĄCA 
 5 stycznia przypada Pierwszy Piątek Miesiąca. Spowiedź św. o godz. 4:00 po południu dla dzieci 
szkolnych oraz Msza św. godz. 4:30.  
 Spowiedź dla wszystkich parafian o 6:00 wieczorem, Nabożeństwo o godz. 7:00 wieczorem po 
czym Msza Św. o Najświętszym Sercu Pana Jezusa o godz. 7:30. Zachęcamy wszystkich do uczestnic-
twa w nabożeństwach do Serca Pana Jezusa. 

        PIERWSZA SOBOTA MIESIĄCA 
 2 grudnia zapraszamy członków Kół Różańcowych oraz wszystkich chętnych parafian na czuwanie mo-
dlitewne.  Rozpoczęcie o godz. 7:00 wieczorem z Mszą św. o godz. 8:00 wieczorem. 

             NABOŻEŃTWO MEDJUGORSKIE 
 Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych w drugą niedzielę miesiąca (10 grudnia) po Mszy 
św. o godzinie 7 wieczorem. 

Uwiecznij Twoich Bliskich na 
“Drzewie Życia”. 

    Zapraszamy do 
zakupu listka z 
“Drzewa Życia", na 
którym można 
umieścić nazwiska 
swoich bliskich: 
rodziców, rodzeń-
stwo, krewnych, 
przyjaciół, lub po-

dziękować z okazji otrzymanego Sakramentu I Komunii, 
Bierzmowania lub Małżeństwa. Niech pamięć o naszych 
bliskich i ważnych dla nas wydarzeniach nadal trwa. Do-
chód z tego projektu będzie użyty na kwiaty i wydatki 
związane z utrzymaniem kościoła. Na „Drzewie Życia” 
są zarówno duże jak i małe liście. Aby wygrawerować i 
zamontować mały listek sugerowana jest donacja $250, 
natomiast na każdy duży liść to $400. Liczba liści jest 
ograniczona i może nie wystarczyć dla wszystkich. Pro-
szę odwiedzić biuro parafialne aby dokonać wszystkich 
niezbędnych formalności. W sprawie dodatkowych infor-
macji prosimy dzwonić do sekretarki parafialnej Doroty 
Strek (773) 545 8581 ext. 0. 
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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 7 stycznia jest odwołane ze 
względu na Opłatek Radia Maryja! 
 
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 
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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.  
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ST. CONSTANCE MISSION STATEMENT 
St. Constance Parish is a prayerful, caring, and welcoming 
Roman Catholic community. Originally founded in 1916 as 
an outreach church for Polish immigrants, it is now culturally 
diverse. We share a commitment to the stewardship of our 
talents, time and resources. Through the celebration of the 
liturgy, sacraments, and our ministries, we bring the Father’s 
love, Christ’s peace, and the Holy Spirit’s inspiration to one 
another. Our future lies with tradition, vision and change. By 
embracing the Good News and our Catholic identity on our 
journey toward holiness, we seek to be a sign to the world 
of all that we believe. 

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

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

TIME CELEBRANTS LECTORS AUXILIARY MINISTERS 

4:30pm 
 

Father J. Heyd A. Czesak                     
G. Gabor                       

I. Klatka                             B. Kopala                Z. Grodecki 
D. Drozd                            D. Walton               A. Sanders 

7:30 am Father P. Barwikowski M. Klobukowski 
B. Chelminski                                                    

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

9:00am 
Polish 

Father T. Dzieszko B. Kolek 
K. Wilk 

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

10:30am 
 

Father J. Heyd T. Morun                          
N. Dabrowska                    

M. Ambal                          J. D’Anna               F. D’Anna 
Sr. Perpetua                     K. Socke                  G. Peczkis 

12:00pm Father J. Heyd R. Tagamolila                             
J. Baloun                                       

C. Manno       
A. Parisi 

1:30pm 
Polish 

Father T. Dzieszko K. Oleksy 
R. Harmata 

Siostry Misjonarki           J . Wiechnik 
P. Wiszowaty                   K. Oleksy 

7:00pm 
Polish 

Father P. Barwikowski P. Archacki 
D. Archacki 

Siostry Misjonarki           R. Radulski             
M. Kaźmierczak               Z. Domożych           

 LITURGY MINISTERS FOR  January 6/7   


