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On leaving the synagogue Jesus entered the house of Simon and Andrew with James and John. 
Simon's mother-in-law lay sick with a fever. They immediately told him about her. He approached, 

grasped her hand, and helped her up. Then the fever left her and she waited on them.  
When it was evening, after sunset, they brought to him all who were ill or possessed by demons. 
The whole town was gathered at the door. He cured many who were sick with various diseases, 

and he drove out many demons, not permitting them to speak because they knew him.  Rising very 
early before dawn, he left  and went off to a deserted place, where he prayed. Simon and those 
who were with him pursued him and on finding him said, "Everyone is looking for you." He told 
them, "Let us go on to the nearby villages that I may preach there also. For this purpose have I 

come." So he went into their synagogues, preaching and driving out demons throughout the whole 
of Galilee. 
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Fifth Sunday in Ordinary Time/Piąta Niedziela Zwykła

Monday, February 05 Saint Agatha, Virgin and Martyr 
  8:00am Eng   + Chester Mallo 
  8:30am Pol   + Maria i Jan Sołtys 
 
Tuesday, February 06 Saint Paul Miki and Companions,  
       Martyrs 
  8:00am Eng    Elaine Beatovic Birthday blessings 
  7:15pm Pol    Intencje Specjalne 
 
Wednesday, February 07   
8:00am Eng   + Tad Jozefowski – 50th death Ann. 
 8:30am Pol   + Karol Such 
 
Thursday, February 08 Saint Jerome Emiliani; Saint Josephine 
       Bakhita, Virgin 
  8:00am Eng   + Souls in Purgatory  
  8:30am Pol   + Kazimierz Kenar 
    
Friday, February 09  
  8:00am Eng   + Irene Duszynski 
  8:30am Pol   + Maria Jakubowicz 
    
Saturday, February 10 Saint Scholastica, Virgin 
  8:00am Eng    Mariola Jackowski with Family 
  8:00am Pol    Sr. Anna Błauciak - Urodziny 
  4:30pm Eng   + Sophie Setlik 
      + Rosemary Schiltz 
    
Sunday, February 11  Sixth Sunday in Ordinary Time 
  7:30am Pol               Patrick’s Bithday 
  9:00am Pol   + Józef Ochał 
       + Maria Trojniak 
      + Janina Krengiel 
      + Andrzej Krengiel 
      + Wacława Cichoń – Milewska 
      + Teresa Zając 
      + Franciszek Zając 
      + Anna, Katarzyna Zając 
      + Jan Bysiewicz 
      + Janina Maśnica 
      + Teresa Maśnica 
      + Wiesław Kaczor 
      + Zofia Bryła o radość wieczną 
      + Emilia Prawica 
      + Stefania Baca  
      + Aleksander i Wikoria Majewski –  
       39-ta rocznica  
      + Jadwiga i Jan Borzym 
      + Jan Niewiarowski 
      + Stanisław Purchla 
      + Wacław i Violeta Maszkiewicz 
      + Stanisław Lemański – 27-ma rocznica 
      + Artur Rafałko 
      + Maria, Marian i Władysława Możdże-

niak 
     + Tadeusz i Olek Rompała 
     + Władysław i Józefa Rompała 
     + Ryszard i Zofia Niepolski 
      Norbert i Maria Maryniak z rodziną 
      Kazimierz Trojniak o zdrowie 
     + Piotr Soja 
     + Teofil Soja 
     + Kazimiera i Antoni Jastrzębski 
     + Władysław Zagrodny 
     + Antoni Grygorcewicz  
10:30am Eng  + Jan i Stanisława Hilger 
     + Jan Michał Hilger 
12:00pm Eng  + Rosemary Schiltz 
  1:30pm Pol  + Janina Mijas 
     + Sergijusz Bondarenko 
     + Artur Rafałko 
      Lucyna Jurkowska z Rodziną 
     + Marianna Kozerawska 
     + Sabina Martinez 
     + Józef i Łucja Milewski 
     + Wiesław i Izydor Hryniewiecki 
  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=0ahUKEwj1mc_-1_3YAhVG0VMKHTuDB4IQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.pilgrimcenterofhope.org%2Fevent%2Fholy-mass-10%2F&psig=AOvVaw1HOQgZTEO1yxbLDO_hYhZt&ust=1517332980406041
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Monday, February 5 
8:00pm Youth Volleyball 
 
Tuesday, February 6 
8:30am-7:00pm-Eucharistic Adoration 
2:30pm-Chaplet of Divine Mercy 
3:00pm-Koronka do Bożego Miłosierdzia 
 
Wednesday, February 7 
8:00pm Table Tennis Club 
7:30pm Glory & Praise Choir Practice 
7:00 pm St. Constance Prayer Meeting 
 
Thursday, February 8 
2:30-3:30pm Church Cleaning 
 
Friday, February 9 
3:00pm Youth HandBell Practice  
5:00pm Kolbe Dance Group “Vera” 
 
Saturday, February 10-Annual Catholic Appeal 
5:30pm St. Constance Valentine Family Dinner Dance 
 
Sunday, February 11-Annual Catholic Appeal 
7:30am Holy Name Mass & Fellowship 
RCIA Sessions 

Weekend Collection —  January 28, 2018 
Kolekta niedzielna —  28 stycznia, 2018  

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 
Mellisa Casey  
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 
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 
Janina Aftewicz 

Marianna Kozerowska 

School Lottery 

 

Week 24 - Jan 28 - Mark Pavlik - # 

TOTAL:  $  9,422.00 
 

Adopt A Student                              $1,469.00 

  4:30pm  —  $        1,243.00  
  7:30am  —  $            555.00   
  9:00am  —  $         2,443.00  
10:30am  —  $         1,660.00 

12:00pm —  $              818.00 
1:30pm   —  $           1,873.00 
7:00pm   —  $              737.00 
Children: —  $                93.00 

Our parish is looking for bilingual volunteer to help 
in the parish office. 

Nasza parafia poszukuje dwujęzycznego  
wolontariusza do pomocy w biurze parafialnym 
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Drodzy Parafianie i Przyjaciele, 
 
 Przypuszczam, iż pośród nas nie ma nikogo, kto 
nie był w szkole, nie był nauczany. Od małego jeste-
śmy pojeni nauką, wiadomościami, katechezami, 
stopniowo przyswajamy wiedzę, ale także prawdy 
Boże, prawdy i dogmaty kościelne. Ze zdobytych wia-
domości wyłuskujemy treść pozwalającą nam wie-
rzyć, myśleć i być świadomym tego, co nas otacza, co 

nami kieruje, czym my mamy się kierować. 
A wiedzy jest tyle, że nie sposób jej udźwignąć, nie sposób 

pojąć do końca. Nawet gdybyśmy kształcili się ustawicznie, to i 
tak nie osiągniemy właściwego poziomu we wszystkich dziedzi-
nach. Stąd też wskazana jest tzw. specjalizacja w określonej 
dziedzinie nauki. To samo dotyczy wiedzy o Bogu, o wierze, o 
naszym statusie religijnym. I tutaj też mamy specjalistów, któ-
rzy służą nam pomocą w rozwiązywaniu różnych problemów 
związanych z naszą egzystencją i preegzystencją.  

Ich zadaniem jest przybliżać Pismo Święte, ewangelizować 
nas i wspierać duchowo w naszej drodze ziemskiej, byśmy od-
chodząc z tego świata byli świadomi, do jakiej rzeczywistości 
duchowej się wybieramy, co po sobie pozostawiamy i co ze 
sobą zabieramy. Chociaż to ostatnie jest oczywiste, to nie każ-
dy zdaje sobie z tego sprawę. Przecież trumna nie ma kieszeni, 
więc pozostają tylko dobre lub, niestety, złe uczynki, które bę-
dą o nas świadczyć. Dobrze określa to Hiob: „Czyż nie do bojo-
wania podobny byt człowieka? Czy nie pędzi on dni jak najem-
nik? Jak niewolnik, co wzdycha do cienia, jak robotnik, co czeka 
zapłaty.” Hi (7,1-2). 

Trzeba jednak pamiętać o tym, że z racji przynależności do 
Kościoła Chrystusowego każdy z nas ma prawo i obowiązek 
głosić Ewangelię. Jak? Dobrym słowem, uczynkiem, cierpliwo-
ścią, a przede wszystkim miłością. Przykładem niech będzie dla 
nas święty Paweł, który mówi: ”Świadom jestem ciążącego na 
mnie obowiązku. Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii!” (1 Kor 
9,16b) „Wszystko zaś czynię dla Ewangelii, by mieć w niej swój 
udział.” (1 Kor 9,23).  

Jezus, najlepszy nauczyciel i wzór niedościgły, mówi do nas 
to samo, co rzekł do swoich uczniów: „«Pójdźmy gdzie indziej, 
do sąsiednich miejscowości, abym i tam mógł nauczać, bo na 
to wyszedłem». I chodził po całej Galilei, nauczając w ich syna-
gogach i wyrzucając złe duchy.” (Mk 1,38-39). Idźmy Jego śla-
dem i ewangelizujmy. 

Na prośbę Jego Eminencji Kardynała Blase Cupich i Archidie-
cezji Chicago starałem się w ostatnim biuletynie zachęcić was 
do ofiarnego wsparcia Dorocznej Kwesty Katolickiej. Istotnym 
zadaniem Kwesty jest umożliwienie parafianom włączenie się 
w system wspierania szkolnictwa katolickiego, działalności 
duszpasterskiej oraz wielu programów pomocowych prowa-
dzonych w całej archidiecezji.  Bóg zapłać wam wszystkim za 
wspieranie modlitwą i ofiarą potrzeb naszej archidiecezji i pa-
rafii.   

Szczęść Boże! 

Dear Parishioners and Friends, 
 
I don’t suppose there is anyone among us who 

has not attended school, who was not been edu-
cated. From a young age we were practically del-
uged by science, news, catechesis; we continually 
acquire knowledge, also divine truths, Church 
truths and dogmas. On the basis of the information 
obtained, we can study together the content that 
allows us to believe, think and recognize what surrounds us, 
what drives us, what we should proclaim. 

There is so much knowledge that you can hardly withstand 
it, it is impossible to fully understand everything. Even if we 
were more educated, we would not have achieved a higher 
level in all areas. Thus we have specialization in specific fields 
of science. The same applies to knowledge about God, faith 
and our religious status. Here we also have specialists who 
help us solve various problems related to our existence and 
pro-existence. 

Their task is to bring the Holy Bible closer, to evangelize us 
and to support us spiritually in our earthly journey, so that 
when we leave this world, we will be aware of what spiritual 
reality we are choosing, what we will leave and what we will 
take with us. Although the latter is obvious, not everyone is 
aware of it. In the end, the coffin has no pockets, so only good 
or unfortunate bad deeds testify for us. Job clearly states: "Is 
not life on earth a drudgery, its days like those of a hireling ?
Like a slave who longs for the shade, a hireling who waits for 
wages, “ Job (7,1-2). 

However, we must remember that as members of the 
Church of Christ, each of us has the right and duty to proclaim 
the Gospel. How? By good words, deeds, patience, and above 
all love. For example, let's be Saint Paul, who says: "I am 
aware of the duty that binds me: Woe to me if I did not 
preach the Gospel!" (1 Corinthians 9.16b) "I am doing every-
thing for the Gospel so that I may participate in it" (1 Corinthi-
ans 9:23). 
 Jesus, the best teacher and incomparable model, tells us 
the same thing that He told his disciples: "Let's go somewhere 
else, to the neighboring cities, so that I can also teach there 
because for this  I've come." And He went throughout all Gali-
lee, teaching in their synagogues and casting out demons. (Mk 
1,38-39). Let's follow him and evangelize. 
 At the request of His Excellency Cardinal Blase Cupich and 
the Archdiocese of Chicago, I tried in the last bulletin to en-
courage you to sacrifice in support of the Annual Catholic Ap-
peal. An important task of the Appeal is to enable parishioners 
to join in the system of supporting Catholic education, pasto-
ral activities and many assistance programs run throughout 
the Archdiocese. May God bless you all for your supporting 
prayer and dedication to the needs of our archdiocese and 
parish.  

God bless! 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjElJbPvsvYAhUF6IMKHXBtBBgQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fflashlarevista.com%2Fcontent%2Fbackground-light-green.html&psig=AOvVaw0h_99CEhiUUoxSj5YLT-7X&ust=151560817439507
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Please Make Your Gift to the 2018  

Annual Catholic Appeal  

“Come, Follow Me”  
This weekend, our parish will be conducting the Annual Catholic 

Appeal in-pew Commitment Weekend.  Please remember that the 
Annual Catholic Appeal is much different than a one-time special col-
lection.  It is a pledge campaign where you can make a gift payable in 
installments. 

         

The ACA theme, “Come, Follow Me” was selected to remind us to 
continue to answer Jesus’ call to follow Him in thought, word and 
deed by providing the necessary contribution to fund ministries and 
services to share God’s love with many others in our Parish and our 
Archdiocese. 

 

Each pledge makes a difference because all Parishes participate in 
the campaign and the gifts of many enable our Archdiocese to deliver 
needed ministries and services.  

 

Thank you for your prayerful consideration and generous response. 

 

Prosimy o złożenie ofiary na rzecz  
Dorocznej Kwesty Katolickiej 2018 r.  

 
„Pójdź za mną”  

 
 Bieżący weekend będzie w naszej parafii weekendem składania  
zobowiązań finansowych na rzecz Dorocznej Kwesty Katolickiej. Prosimy, abyście pamiętali, że Doroczna Kwesta Kato-
licka jest czymś zupełnie innym niż jednorazową specjalną kolektą. Jest to kampania, podczas której składane są zobo-
wiązania finansowe, które mogą być spłacane w ratach. 
  
 Hasło tegorocznej Kwesty „Pójdź za mną”, zostało wybrane, aby przypomnieć nam, że musimy wciąż odpowiadać 
na wezwanie Jezusa, by iść za Nim w myślach, słowach i czynach przez partycypowanie finasowanie duszpasterstw i 
posług, by dzielić się miłością Boga z innymi w naszej parafii i Archidiecezji.  
  
 Każde zobowiązanie ma duże znaczenie, ponieważ wszystkie parafie uczestniczą  
w kampanii i to dzięki darom złożonym przez wiele osób Archidiecezja może zapewniać wiernym potrzebne posługi i 
dzieła duszpasterskie.  
 
 Dziękujemy za rozważenie na modlitwie możliwości złożenia ofiary i za Waszą hojną odpowiedź na ten apel.  
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ST. FERDINAND PARISH  
ANNUAL FISH FRY 

 

 

 St. Ferdinand Church, 3115 N. Mason 
Ave., Chicago, will host their annual Fish 
Fry every Friday during Lent, from Feb-
ruary 16 - March 23. Complete fried and 
baked fish dinners are available as well 
as soup, pizza and nachos. Dinners are 
served from 4:30 – 7:30 pm. There is 
free entertainment every week to sit 
back and enjoy. Phone ahead for carry 
out or use our convenient DRIVE THRU 
service. Call (773) 622-3022, Ext. 361 be-
tween 4:00pm – 7:00pm. Wheelchair 
accessibility through our Drive Thru ar-
ea. Follow us on Facebook at “St. Ferdi-
nand Fish Fry” or visit us at 
www.StFerdinandChurch.com for the 
latest information! 

February 14, Ash Wednesday 
 

MASS SCHEDULE on WEDNESDAY, February 14 
8:00am (English) 
9:30am (Polish) 

6:15pm (English) 
8:00pm (Polish) 

 Abstinence from meat is to be observed by all Catho-
lics 14 years old and older on Ash Wednesday and on all 
the Fridays of Lent. 
 Fasting is to be observed on Ash Wednesday by all 
Catholics who are 18 years of age but not yet 59. Those 
who are bound by this may take only one full meal. Two 
smaller meals are permitted if necessary to maintain 
strength according to one‘s needs, but eating solid foods 
between meals is not permitted. The special Lenten fast, as 
well as abstinence, are prescribed for Good Friday and en-

couraged for Holy Saturday. 
 Lent is a gift that the Church in her wisdom celebrates every year. It is a gift of time, a gift of contempla-
tion, and a gift of quiet so that we may listen to the Word, Who whispers to us to come back to God who 
created us. It encourages us to turn away from the noise and our over-indulged appetites so that we may un-
derstand the hunger that can be filled - only by the grace of God - with prayer, fasting, and giving to the 
poor.  

http://www.stferdinandchurch.com/
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 ON BETTING AGAINST JOB, AND DUM S 
PIRO SPERO  

Copyright 2018 by John B. Reynolds (john@jrwrites.com) 
  
 In Godspell, one of my favorite musicals ever, one of my 
favorite songs ever is titled “All For The Best.” 
Here, the Jesus character opens the lyrics with 
this: “When you feel sad, or under a curse/ Your 
life is bad, your prospects are worse/ Your wife 
is sighing, crying... / And your olive tree is dy-
ing,/ Temples are graying, and teeth are decay-
ing/ And creditors weighing your purse... Your 
mood and your robe / Are both a deep blue/ You'd bet that 
Job/ Had nothin' on you... / Don't forget that when you get to/ 
Heaven you'll be blessed/ Yes, it's all for the best...” The song 
and the lyrics come to mind now as I consider today’s Scrip-
tures, especially the first reading from Job… 
  "Is not man’s life on earth a drudgery?” Job says. “…I 
am filled with restlessness until the dawn. My days are swifter 
than a weaver’s shuttle; they come to an end without hope… I 
shall not see happiness again.” Yikes! After someone read 
aloud in a grad school poetry class years ago a poem by the 
late English writer Philip Larkin about the negativism of the 
parent-child relationship that concluded with “Man hands on 
misery to man/ It deepens like a coastal shelf/ Get out as early 
as you can/ And don’t have any kids yourself,” one of my class-
mates said to herself but for all to hear: “Wow. What a charm-
er.” Wow, indeed. Job and Philp Larkin: two (hopeless) peas in 
a pod. 
  But hope is everything. I read once decades ago--on a 
chalkboard in an empty classroom at St. Rita High School, actu-
ally--that one of the rules for a happy life is to each and every 
day give oneself something to look forward to. Isn’t this the 
essence of hope? Something to look forward to? “Hope, the 
best comfort of our imperfect condition,” someone famous 
once said. But Alexander Pope saw it this way: “Hope springs 
eternal in the human breast; Man never is, but always to be 
blest.” And Benjamin Franklin saw it this way: “He that lives 
upon hope will die fasting.” And Milton saw it this way: “Our 
final hope is flat despair.” Yikes! All over again. Yikes! Yikes! 
Yikes! in fact. 
  I like the Scriptural observation that faith is the sub-
stance of things hoped for much more. Today’s Gospel is all 
about hope. When Jesus enters the house of Simon and An-
drew with James and John, Simon’s mother-in-law is sick with 
a fever. The disciples tell Jesus this, and he cures her by grasp-
ing her hand and helping her up. Then Jesus’ healing touch 
continues through the night (“When it was evening, after sun-
set, they brought to him all who were ill or possessed by de-
mons. The whole town was gathered at the door”), and contin-
ues again the next day when he goes on to other nearby villag-
es, because, as his disciples tell him, “Everyone is looking for 
you,” and as Jesus understands, “…for this purpose, have I 
come.” So when any of us feel sad or under a curse, and our 
olive tree is dying, and our mood matches our robe, and we’d 
bet that Job had nothing on us, may we all embrace the Latin 
phrase words that my daughter tipped me off to years ago. 
Dum spiro spero.  "While I breathe, I hope." And breathe. And 
hope…in the Christ.  

Young-at-Heart Members:  
We will meet Monday, February 12, 2018.  Doors open at 

11am. A light luncheon will be served. ($4)  
Just a reminder to bring along all the articles you have col-

lected for our club. 
We will be collecting for the March meeting.  The cost will be 

($8)  If you are unable to come to the February meeting and 
would like to reserve your March lunch, please call Bernie.  

Please keep in your prayers all who have asked. 
Our sympathy, thoughts, and prayers to Cindy Bobowski and 

family at the loss of their son.  Sympathy and prayers to the 
family of Stanley Kusper at the loss of their son.  Please know 
you are in our prayers! 

A correction:  We apologize to Lorraine Bujewski for mis-
spelling her name.  Please know we are sorry. 

Happy February Birthday Celebrants.   
I have a question for you all.  What angel brought a number 

of scrapbooks of the history of our club?  One day I came into 
the Young-at-Heart room and found them on the table.  No 
note, no idea who brought them?  Can you end the mys-
tery?  Call me if you know!   It was such a surprise as I have 
been saving the history of the club for 47 years and my daugh-
ter and I put together more than 10 scrapbooks of our exciting 
history from the day our club began.   

Any questions call Bernie or Sharon 
Bernie (773) -594-0163 or (847) 258-4428 

Young - At - Heart 

Calling All Angels      Uwaga Anioły      
 
Dear Parishioners and 
Friends, 
 

In February, we celebrate the Feast 
of St. Constance, patroness of our 
church, parish, and school.  In the 
spirit of St. Constance we would 
like you to become a St. Constance 
School Angel.   
 
In the last year alone, our Angels 

were able to help 25 St. Constance School children, all 
with the moneys that you have so graciously donated.  
Children from these families received scholarships be-
cause their parents simply needed your help. 
 
In the mail you will be receiving more information on 
how to help children from families in difficult situations.   
 

Please be our Angel! 
 
Eva Panczyk 
St. Constance School Principal 
 
 
 
 

Calling All Angels     Uwaga Anioły 

https://host25.webserveralpha.com:2096/cpsess5242746466/3rdparty/squirrelmail/src/compose.php?send_to=john%40jrwrites.com


 

8 Fifth Sunday in Ordinary Time/Piąta Niedziela Zwykła

You are invited to 
purchase from 
the "Tree of Life" 
a leaf on which 
you can place the 
names of your 
loved ones: par-
ents, siblings, rel-
atives, 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 dona-
tion is $250.00, while for each large leaf 
it is $400.00. The number of leaves is 
limited and there may not be enough for 
everyone. Please visit the rectory office 
to complete all necessary transactions. 
For more information, please call our 
secretary, Dorota Strek at (773) 545 
8581 ext. 0.  

Place the names of your 
loved ones on the  
“Tree of Life”. 
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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 

 
 

To request a statement of your 2017 church (envelope) contributions, fill out 
this form and return it in the collection basket, mail it, or drop it in the rectory 
mail slot. 
Statements will be mailed to you unless otherwise requested. 
 
I would like to pick up my statement... Please call when ready . 

Check here if your address has changed during the past year. 

Name on Envelope  

Envelope Number:  

Address: 

City:                                              State        Zip 

Phone (home)               (work)  

If you made a single contribution of $250 or more for special purposes 
(excluding envelopes in your monthly packet), we will be happy to fur-
nish a separate statement for these contributions— Please fill in the in-
formation below: 
* PLEASE INDICATE “GENERAL USE” OR SPECIFIC PURPOSE OF DONATION 

 

 

 

DATE AMOUNT PURPOSE* 
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While your calendars are still new, mark the dates for Woman’s 
Club meetings: 
 
Monday, February 26: PJ Party 
Saturday, March 17: Morning of Reflection Lenten Program 
Monday, April 23: Herb Garden 
Monday, May 21: Tea Party & Fashion Show 
 
 Meetings are held at 7:00 p.m. on the fourth Monday of 
each month unless otherwise stated.  Enjoy activities, service to 
charities, conversation, coffee/and, and an evening with friends.  
Check the bulletin for updates and details. If you have any 
questions, call Roberta at 1-321-444-2278. 
 
 Thursday, February 8, 2018, is the feast of St. Josephine 
Bakhita.  St. Josephine (1869-1947) was a Sudanese-born for-
mer slave who became a Canossian religious sister in Italy, 
living and working there for 45 years.  She was beatified in 
1992 and canonized in October, 2000, by Pope John Paul II. 
She is the first person from the Sudan to be canonized and is 
the patron saint of the country.   
 
  The National Council of Catholic Women has designated her 
feast day as a special day to pray for the trafficking of girls. 
Join the members of the Woman’s Club on Thursday, February 
8, 2018, for the 8:00 a.m. Mass at St. Constance to pray for this 
cause. 

The Woman’s Club  

St. Constance - March for Life 
On Sunday, Jan. 14th, twenty of us parishioners 
ventured downtown to Federal Plaza on Jan. 14th 
to join thousands of others participate in the 2018 
Chicago March for Life. The March for Life is an 
event for all of us to speak out together against 
the disastrous U.S. Supreme Court decision on 
Jan. 22, 1973 that legalized abortion across our 
land. As the result of that judicial decision, no 
longer did our country's legal system protect the 

most vulnerable among us, the unborn. 
With others who braved the deep chill, we 
heard inspiring talks and witnessed the en-
ergy of our youth who brought great en-
thusiasm to help warm the air. So, let's 
work together to protect all those who are 
weak and vulnerable; from conception to 
natural death.  Come join us next year! As 
the march's theme stated, "LOVE SAVES 
LIVES". 

Blessed Are... 
 

Jesus gave us eight prescriptions for 
achieving true happiness and holiness. 
They’re called the Beatitudes. Join us for a 
series of events exploring the message of 
Jesus from the Sermon on the Mount.  

...the Pure in Spirit 
In this session of our series on the Beatitudes, Fr. 
Tom Dore, Resident at St. Pascal’s, reflects on the 
meaning of what it means to be pure in spirit. 

 
Wednesday, Feb. 7th at 7:00pm 
St. Robert Bellarmine Church    
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14 lutego - Środa Popielcowa 
Środa Popielcowa rozpoczyna okres Wielkiego Postu - czas rozważania Tajemnicy Męki i Śmierci Chrystusa. 
 

PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH 
w języku polskim : 

9:30 rano;  8:00 wieczorem 
 

w języku angielskim: 
Rano: 8:00 

Wieczorem: 6:15 
  

Wstrzemięźliwość od potraw mięsnych musi być przestrzegana przez wszystkich Katolików, którzy ukończyli 14 rok 
życia,  w Środę Popielcową oraz we wszystkie piątki w okresie Wielkiego Postu. W Środę Popielcową wszyscy Katoli-
cy, którzy ukończyli 18 rok życia a nie przekroczyli 59 lat, zobowiązani są do zachowania Postu. Osoby które mieszczą 
się w tych granicach wiekowych mogą spożyć jeden posiłek. Dwa mniejsze posiłki dozwolone są w przypadku gdy są 
one konieczne do utrzymania się danej osoby na siłach, ale jedzenie pomiędzy posiłkami nie jest dozwolone. Paschalny 
Post jak również wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych obowiązuje w Wielki Piątek i zachęca się do ich przestrze-
gania również w Wielką Sobotę.  

Calling All Angels  Uwaga Anioły 
 
 
Drodzy Parafianie  
i Przyjaciele, 
 
W miesiącu lutym obchodzimy święto naszej 

patronki św. Konstan-
cji.  W duchu jej po-
święcenia, pracy dla 
chorych i potrzebują-
cych prosimy Was do 
wzięcia udziału w 
programie “Anioł 
szkoły im. św. Kon-
stancji”. 
 
W ubiegłym roku pro-
gram ten pomógł 25-
ciu dzieciom z naszej 
parafialnej rodziny.  
Dzieci te otrzymaly 
stypendia bo ich rodzi-
ny potrzebowały po-

mocy.  
 
Przez pocztę otrzymacie list zawierajacy więcej 
informacji o tym jak można pomóc dzieciom z 
rodzin które potrzebują Twojej pomocy i jak 
można mieć pozytywny wpływ na ich życie.  
 

Proszę Cię zostań naszym  
Aniołem! 
 
Eva Panczyk 
Dyrektor  Szkoły im. św. Konstancji 
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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 

Let us pray for our newly baptized children and their families… 

Jakub Tomasz Marciniak   

Módlmy się za dzieci ochrzczone ostatnio w naszym kościele  
i za ich rodziny... 

Warsztaty Muzyczne  
dla Młodzieży  

 
Zapraszamy młodzież na nasze spotkania! Proponu-
jemy zajęcia wokalne i instrumentalne, z podstawa-
mi operowania sprzętem radiowym i nagłaśniającym 
dla wszystkich, którzy pragną śpiewać i grać na Bo-
żą chwałę. Zajęcia odbywają się w soboty o 1pm w 
konwencie.   
Proszę przynieść ze sobą własne słuchawki!  

Dominic Paul Chmura 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj0pu6S3ILZAhUE64MKHR8ED3gQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Frecordingexcellence.com%2F2015%2F09%2Fexcellence-in-music%2F&psig=AOvVaw0e12BqTHkZU0bMb5UkkkBT&ust=151750586559
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ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU 
W każdy wtorek w naszym kościele odbywa się Adoracja Naj-
świętszego Sakramentu. Rozpoczynamy o godz. 8:30 rano, a 
kończymy o 7:00 
wieczorem.  Koronka 
do Bożego Miłosier-
dzia o godzinie 
3:00pm. W czasie 
całego dnia Adoracji 
można składać oso-
biste intencje do 
skrzynki,  która znaj-
duje się na środku 
kościoła. W tych 
intencjach modlimy 
się na zakończenie 
adoracji o godz. 7:00 

W każdą 2 i 4 sobotę mie-
siąca o godzinie 7 wie-
czorem zapraszamy 
wszystkich chętnych na 
spotkania grupy młodzie-
żowej Effatha! Spotkania 
odbywają się w konwen-
cie!  
Wejście od strony rampy!  

Be OPEN! 

Every 2nd and 4th 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! 

NABOŻEŃTWO MEDJUGORSKIE 
  
 Serdecznie zapraszamy wszystkich 
chętnych w drugą niedzielę miesiąca (11 
lutego) po Mszy św. o godzinie 7 wieczo-
rem. 

Uwiecznij Twoich Bliskich na 
“Drzewie Życia”. 

    Zapraszamy do zakupu listka z “Drzewa Życia", na 
którym można umieścić nazwiska swoich bliskich: rodzi-
ców, rodzeństwo, krewnych, przyjaciół, lub podziękować 
z okazji otrzymanego Sakramentu I Komunii, Bierzmo-

wania lub Małżeństwa. Niech pamięć o naszych bliskich i 
ważnych dla nas wydarzeniach nadal trwa. Dochód 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. Proszę odwiedzić 
biuro parafialne aby dokonać wszystkich niezbędnych 

formalności. W sprawie dodatkowych informacji prosimy 
dzwonić do sekretarki parafialnej Doroty Strek  

(773) 545 8581 ext. 0. 

4 marca o godzinie 8pm zostanie  
wyświetlony w naszym kościele film  

Dwie Korony.  
W pokazie weźmie udział reżyser filmu.  

Zapraszamy   

 
 
 
 
 

 

Wstań z kanapy- przyjdź na grupę  
Młodzieżową Effatha 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwivspPO6N_YAhVOXq0KHVn6DCcQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.meble-sofa.pl%2Fprodukt_790_Kanapa-Tampa.html&psig=AOvVaw2SWDKtMcyKpCrAuEtFIEbO&ust=1516306647936586
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 Grupa Młodzieżowa Effatha  
 

Spotkania grupy młodzieżowej „Effatha” od-
bywają się w drugą i czwartą sobotę miesiąca 
o godz. 7pm w Konwencie. Wejście od strony 
rampy. Spotkania prowadzi ks. Paweł Barwi-
kowski. Najbliższe spotkanie 10 lutego w sobotę. 

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 4 lutego w Konwencie 
po Mszy Św. o godz. 9am 
 
Grupa dla dorosłych spotyka się w 
pierwszą i trzecią niedzielę miesiąca.  
 
Spotkania prowadzi p. Roman Harmata.  
 

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

PARAFIALNE GRUPY  DUSZPASTERSKIE 
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ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WSPÓLNOTĘ  PARAFIALNĄ 
   Parafie w Polsce  mają charakter terytorialny, to znaczy, że do jednej parafii należą wszystkie osoby, które zamieszkują 
w jej granicach.  W Stanach Zjednoczonych wspólnoty katolickie działające w ramach diecezji mają charakter parafii personal-
nych, tzn. że trzeba do takiej parafii się zarejestrować. Wpis do parafii z jednej strony jest wyrazem dobrej woli i chęci identyfiko-
wania 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 świadkiem do  chrztu, Sakramentu 
Bierzmowania czy też referencji do szkół, I Komunii św. swojego dziecka czy załatwianiu dokumentacji przedślubnej.  W owym 
„zapisaniu się” chodzi raczej o przyznanie się do swojej parafii, tak by w odpowiednich sytuacjach parafia mogła przyznać się do 
swego parafianina czy parafianki, a mówiąc dokładniej, aby proboszcz tej parafii mógł w sposób odpowiedzialny wystawić opinię 
dotyczącą praktyk czy moralności swoim parafianom.  Parafianin, jest osobą (lub rodziną), która dobrowolnie zgłosi się do biura 
parafialnego i wypełni kartę przynależności do danej wspólnoty oraz czynnie uczestniczy w życiu parafii poprzez udział we Mszy 
św. i wszelkich inicjatywach organizowanych przez swoją parafię.  Deklaracje przynależności znajduje są dostępne w biurze para-
fialnym i z tylu kościoła.  Zapraszamy! 

St. Constance Table Tennis Club 
Our Club provides a place where pro-
fessional, amateur, and recreational 
players can gather in a social and 
competitive environment and partici-
pate in the sport of table tennis. Eve-
ryone 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 po-
czątkujących do wspólnej gry w teni-
sa stołowego. Wszyscy znajdą miej-
sce dla siebie. Nasze spotkania są w 
każdą środę o godz. 8:15 wieczorem 
na sali gimnastycznej. Po więcej in-
formacji proszę dzwonić do Romana 
Harmaty 773 545 8581 x19  
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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.  

Fifth Sunday in Ordinary Time/Piąta Niedziela Zwykła

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. Drozd                                   

D. Drozd                             Z. Grodecki          R. Sendra  
B. Kopala                           N. Guagliardo      A. Sanders 

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

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

9:00am 
Polish 

Father T. Dzieszko S. Bania 
K. Kowal 

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

10:30am 
 

Father J. Heyd B. Kowalik                                   
N. Dabrowska                            

Sr.  Perpetua                     J. D’Anna              P. Guillemette 
P. Pomykalski                    F. D’Anna             M. Guillemette 

12:00pm Father J. Heyd D. Kosk                            
J. Baloun                          

R. Tagamolila                    C. Manno         
A. Parisi          

1:30pm 
Polish 

Father P. Barwikowski M. Benbenek 
T. Milewska 

Siostry Misjonarki           J . Wiechnik 
P. Wiszowaty                   K. Oleksy 

7:00pm 
Polish 

Father T. Buchowski D. Archacki 
P. Archacki 

Siostry Misjonarki           R. Radulski             
M. Kaźmierczak               Z. Domożych           

 LITURGY MINISTERS FOR  February 10/11   


