
KO CIÓ  PW. WI TEJ TRÓJCY 
POLSKA  MISJA  DUSZPASTERSKA 

1118 North Noble Street  *  Chicago, IL 60642 - 4015tel. (773) 489 - 
4140  *  fax: (773) 489 - 5918-mail: parafia@trojcowo.com 

strona internetowa: www.trojcowo.com  
  Duszpasterstwo prowadz  Ksi a Chrystusowcy: 
  Ks. Andrzej Totzke SChr - Dyrektor 
  Ks. Adam S omi ski SChr - Asystent 
  Ks. Krzysztof Janicki SChr  - Asystent  
  Ks. Wojciech Baryski SChr - Rezydent 
 

   Siostry Misjonarki  tel. (773) 227-9826 
  Sr. Gertruda Szyma ska MChR   
  Sr. Hiacynta Ratajczak MChR 
  Sr. Anna Strycharz MChR 
   Organista - Mariusz Pluta tel. (773) -640-1379 

BIULETYN  NIEDZIELNY 

8 stycznia 2017 - Uroczysto  Objawienia Pa skiego - Trzech Króli 

MSZE W. NIEDZIELNE: 8:00am, 10:00am, 12:15pm, 
4:00pm, 8:00pm 
MSZE W. W TYGODNIU: codziennie 8:00am, w ka d  
rod  i pi tek o 7:30pm, w Pierwszy Czwartek miesi ca                   

o 7:30pm, w Pierwsz  Sobot  miesi ca o 6:30pm. 
NABO E STWA: 
• Nabo e stwo ku czci w. Józefa - roda, po Mszy o 8:00am 
• Nowennna do MB Nieustaj cej Pomocy - roda, 7:30pm 
• Godzinki do NMP - niedziela, 7:30am 
• Adoracja w Godzinie Mi osierdzia: pi tek i niedziela                      

- 3:00pm 
• Pierwszy Czwartek miesi ca i namaszczenie olejami                     

w. Charbela - 6:30pm 
• Pierwszy Pi tek miesi ca: nabo e stwo pokutne - 6:30pm                           

i nabo e stwo uwielbienia z pro b  o uzdrowienie po Mszy 
w. o 7:30pm 

• Pierwsza Sobota miesi ca z procesj  wiat a - 6:30pm 

BIURO PARAFIALNE CZYNNE:  
Poniedzia ek, wtorek, czwartek: od 9:00am do 1:00pm oraz               
od 2:00pm do 5:00pm. roda i pi tek: od 9:00am do 1:00pm 
oraz od 2:00pm do 7:30pm. W soboty i niedziele biuro jest 
nieczynne. 

SAKRAMENT CHRZTU WI TEGO: w II niedziel  
miesi ca podczas Mszy w. o godz. 10:00am i IV niedziel  
miesi ca podczas Mszy w. o godz. 12:15pm. Chrzest dziecka 
prosimy zg osi  przynajmniej miesi c wcze niej. Katecheza 
przedchrzcielna w pierwsz  sobot  miesi ca o godz. 5:00pm             
w sali pod ko cio em. 
SAKRAMENT POKUTY I POJEDNANIA: ka da sobota 
od 4:00pm do 5:00pm oraz 30 minut przed ka d  Msz  w. 
DUSZPASTERSTWO CHORYCH: w ka dy Pierwszy               
Pi tek miesi ca odwiedzamy z pos ug  sakramentaln  
chorych parafian w domach oraz na ka de wezwanie. 
SAKRAMENT MA E STWA: prosimy zg asza  
przynajmniej sze  miesi cy przed planowan  dat  lubu. 

Dzisiaj Ko ció  w Stanach Zjednoczonych obchodzi uroczysto  Objawienia Pa skiego,                
w polskiej tradycji zwanej wi tem Trzech Króli. 
Co oznacza dla nas dzisiejsze wi to?  
Znamy je od dzieci stwa. Ewangeliczn  histori  o trzech m drcach prowadzonych przez 
gwiazd  potrafi opowiedzie  chyba ka de dziecko... piewamy o tym w kol dach...  
Ale nie pozwólmy, by to wi to by o tylko romantycznym wspomnieniem jakich  

tajemniczych królów, których nawet liczba jest niepewna... Nie traktujmy tych wydarze  jako licznych, bajkowych historii...  
Ws uchajmy si , czego naprawd  uczy nas ta uroczysto ...  
Pierwsza nauka: Bóg pragnie objawi  si  ka demu cz owiekowi – nawet grzesznikowi, który odszed  daleko od Niego...  
Bóg pragnie spotka  ka dego cz owieka... Bóg daje szans  ka demu... Chciejmy na ladowa  w tym Stwórc  – dajmy szans  
ka demu cz owiekowi...  
M drcy odnale li Jezusa... Ale spójrzmy na ich drog  do Betlejem: ich w drówka to kolejna nauka dzisiejszego wi ta: 
M drcy opu cili swoje rodzinne strony, opu cili domy, zaryzykowali dalek  drog , nie zwa aj c na niebezpiecze stwa               
i trudno ci w drówki...  
I my musimy co  opu ci , je li pragniemy dotrze  do Jezusa. Musimy oderwa  wzrok od ziemi, spojrze  w niebo...  
Tylko wtedy dostrze emy nasz  gwiazd  prowadz ca nas do Boga, gdy b dziemy potrafili oderwa  wzrok od ziemi. 
I ostatnia nauka, która pozostawili nam królowie: przyszli do Betlejem, oddali pok on Jezusowi i oddali mu dary: z oto – znak 
królewskiej godno ci Jezusa; kadzid o – znak, e to dzieci  jest faktycznie Bogiem, bo kadzid o pali o si  tylko przed 
najwy szym bóstwem i wreszcie mirr  – u ywan  w czasie ka dego pogrzebu... Królowie oddali wi c Jezusowi to, co by o 
cenne i potrzebne w yciu ludzi... Nie to, co zbywa o, czego mieli za du o...  
Tego uczy nas dzisiejsza uroczysto ... Tego ucz  trzej M drcy ze Wschodu... Mo emy t  nauk  przyj , albo w ogóle si  ni  
nie przej , ale je li tak, to miejmy pretensje tylko do siebie, e coraz trudniej odnale  Boga w naszym yciu...  
ks. Andrzej Totzke SChr, proboszcz 



KOPERTY PARAFIALNE 
Z ty u ko cio a zosta y wy o one koperty 
parafialne na rok 2017.  
Prosimy o sprawdzenie numerów swoich 

kopert na  li cie  wed ug  alfabetu i  odebranie w a ciwego 
zestawu. Je li kto  nie znalaz  swojego zestawu, to bardzo 
prosz  o kontakt  z biurem parafialnym. Przy tej okazji 
bardzo zach camy   do korzystania z kopert.  Je li kto  
jeszcze si  formalnie nie zapisa  do parafii, prosz , aby jak 
najszybciej to uczyni . Mo na si  zapisa  nawet dzisiaj                
w zakrystii. Korzystanie z kopert jest bardzo wa ne.                
Dla proboszcza, jest potwierdzeniem, e dana rodzina 
aktywnie uczestniczy w yciu parafii, dla rodziny jest 
u atwieniem otrzymania wszelakich za wiadcze , dla kurii 
jest dowodem, e parafia jest aktywna i parafianie bior  
odpowiedzialno  za swoj  wspólnot , a jest to bardzo 
wa ny sygna  szczególnie teraz, gdy w diecezji trwa 
reorganizacja. Dlatego jeszcze raz prosz  o u ywanie 
kopert.  

PORZ DEK NABO E STW  
W OKRESIE BO EGO NARODZENIA  

14 stycznia, sobota – Koncert kol d w wykonaniu 
Andrzeja Cierniewskiego, artysty z Polski – 7:00pm 
(informacje o biletach w biurze parafialnym) 
 

15 stycznia, niedziela - Op atek Parafialny  
Po Mszy w. o 12:15pm odb dzie si  Op atek Parafialny 
organizowany przez rodziny ministranckie. 
 

21 stycznia, sobota – Koncert Gra yny Augu cik  
i Mieczys awa Szcze niaka – 7:00pm (informacje  
o biletach w biurze parafialnym) 
 

22 stycznia, niedziela – Kol dowanie ca ej  
parafii. Po Mszy w. o 12:15pm odb dzie si   
koncert kol d w wykonaniu zespo ów  
muzycznych Trójcowa. 
 

29 stycznia, niedziela -  Koncert Zimowy ZPiT 
Lajkonika w Copernicus Center o 4:00pm 

 

NIESZPORY WI TECZNE 
Zach camy do  uczestniczenia w nieszporach 
wi tecznych i zapraszamy na godz. 3:30pm  

w ka d  niedziel  do 2 lutego. 

KRAJOWY TYDZIE  MIGRACJI 

Coroczne obchody Krajowego Tygodnia Migracji 
rozpoczn  si  dzisiaj, 8 stycznia, uroczyst  Msz  w.  

o godz. 3:00pm pod przewodnictwem  
kard. B. Cupich w katedrze Naj w. Imienia Jezus  

w Chicago. Duszpasterstwo Imigranci-Imigrantom zaprasza  
do uczestniczenia w tej uroczysto ci. Przyjd  i módl si   

z nami w intencji migrantów i uchod ców, a tak e polskich 
imigrantów w Chicago. 

KONCERT WI TECZNY 
W najbli sz  sobot  14 stycznia  

o godz. 7:00pm odb dzie si  
koncert kol d i pastora ek  
w wykonaniu Andrzeja 

Cierniewskiego. Bilety: $15. 
POKWITOWANIE OFIAR ZA ROK 2016 

 
Nazwisko______________________________________________ 
 
Imi  ___________________________________________________ 
 
Adres _________________________________________________ 
 
________________________________________________________ 
 
Telefon _______________________________________________ 
 
Numer koperty     ____________________________________

ZMIANA ADRESÓW, ZAPISY DO PARAFII  
I ZA WIADCZENIA O Z O ONYCH OFIARACH 

Uaktualnione adresy i telefony s  niezwykle 
istotn  spraw  dla prawid owego 

funkcjonowania biura parafialnego. Prosimy 
zatem naszych Parafian, którzy zmienili 
miejsce zamieszkania o podanie do biura 

parafialnego aktualnego adresu  i numeru telefonu. Zach -
camy te  tych, którzy ucz szczaj  do naszego ko cio a,  

a nie s  zapisani do parafii, by dokonali zapisu.  
Parafianie, którzy potrzebuj  pokwitowania w celach 

podatkowych za ofiary z o one na ko ció  i remonty w roku 
2016 proszeni s  o wype nienie formy umieszczonej 
poni ej. W celu otrzymania za wiadczenia z parafii, 

poni sz  form  nale y wyci , wype ni  i zwróci  do biura 
parafialnego lub zakrystii z tygodniowym wyprzedzeniem.  

UROCZYSTO  OBJAWIENIA PA SKIEGO 
6 stycznia Ko ció  obchodzi  Uroczysto  Objawienia 
Pa skiego wi to Trzech Króli. W  USA uroczysto   

ta przeniesiona jest na dzisiejsz  niedziel  8 stycznia.  
Dzisiaj jest  wi cenie kadzid a, mirry i kredy.  Po wi con  

kred  na drzwiach naszych domów 
umieszczamy napis: C+M+B+2016 -  

co znaczy: Christus mansionem benedicat 
-  Niech Chrystus b ogos awi ten dom.        

WIZYTA DUSZPASTERSKA 
- KOL DA 

Podtrzymujemy polski zwyczaj 
wizyty kol dowej, podczas 
której wypraszamy potrzebne 
aski dla domowników. Rodziny 

chc ce zaprosi  ksi dza            
na kol d  (niebieskie formularze 
s  dost pne pod chórem) 

prosimy o przekazanie zg oszenia na kol d  wrzucaj c je do 
koszyka  na sk adk  lub zostawiaj c w zakrystii. 



 KALENDARZ PARAFIALNY  
NA ROK 2017 

Zach camy naszych parafian i go ci  
do nabycia nowego Kalendarza 

Parafialnego na rok 2017.   
Dzi kujemy tym, którzy 

zaanga owani byli w redagowaniu 
kalendarza. 

LEKTORZY - 15 STYCZNIA 2017 
  8:00 M. Baran, A. Kowalski, L. W grzyn 
10:00 L. Drozdowski, A. Karwowski, A. Jó wiak 
12:15 M. Kedryna, T. Was g, K. Jab o ska 
  4:00 Rycerze Mi osierdzia Bo ego 
  8:00 M odzie  

Christmas offering: $20,256.00 
 

Fundusz remontu sali parafialnej: $163,171.00 
Fundusz remontu g ównych drzwi ko cio a: $41,551.00 

 

Wszystkim Parafianom,  
Przyjacio om i Go ciom dzi kujemy  

za z o one ofiary.  
Bóg zap a ! 

SKARBY TRÓJCOWA 
      Gratulujemy rodzicom i witamy w naszej   
          wspólnocie nowo ochrzczone dziecko:  

 Jacob Gieres. 
 

Witam nowych parafian: Alicja Gorska,  
Emilia i Robert Wilson, Izabela i Mioslaw Rachwal. 

 

Aktualnie do naszej Polskiej Misji 
Duszpasterskiej nale  1042 rodziny.  

W ubieg ym roku 73 kolejne 
rodziny zapisa y si  do naszej 

wspólnoty parafialnej.  
Na ca y nowy rozpocz ty 2017 

rok wszystkim yczymy  
Bo ego b ogos awie stwa.                     

KONCERT MIETKA SZCZE NIAKA    
Sounds and Notes 

Fundatrion zaprasza  
na koncert promocyjny 
nowego albumu Mietka 

Szcze niaka: „Nierówni”. 
Koncert odb dzie si   
w sobot  21 stycznia, 

godz. 7:00pm.  
Bilety w cenie $40 mo na 

naby  na stronie 
www.soundsandnotes.org 

lub w biurze Polameru. 

OP ATEK PARAFIALNY  
Serdecznie zapraszamy na Op atek 

Parafialny przygotowany  
przez Rodziców Ministrantów.  
Op atek odb dzie si  za tydzie                    

15 stycznia, po Mszy w. o godz. 
12:15pm w sali parafialne.  

W cenie biletu jest wliczony obiad, 
s odki stó , ciep e i zimne napoje 
(bilety: $25.00 dla doros ych i $10.00                  

dla dzieci (6-12 lat). Program przewiduje koncert kol d 
zepo ów m odzie owych i dziedzi cych oraz kol dowanie 
Lajkonika.  Kontakt ks. Krzysztof 773 822 9034. 

MARSZ DLA YCIA 
15 stycznia w godz. 2:00-
4:00pm organizowany jest  

,,Marsz dla ycia’’  
w Chicago - Downtown 
Chicago/ Federal Plaza  

(50 W. Adams w Chicago). 

PODZI KOWANIE ZA OFIARY 
Misjonarze i dzieci ze Szko y Dobrego 

Pasterza w Kenii z Afryki z ca ego serca 
dzi kuj  za z o one ofiary w czasie Adwentu 

w wysoko ci $5,560. Bóg zap a !  
Za wszystkich dobroczy ców b dzie 

odprawiona Msza w. 

Narodowe Si y Zbrojne organizuj  zbiórk   na rzecz 
pomocy Rodakom mieszkaj cym na Wschodzie. Wi cej 

informacji w biurze parafialnym i na plakatach w ko ciele. 

PIELGRZYMKA Z OKAZJI 1000 
LECIA OBJAWIE  FATIMSKICH 

      Portugalia, Hiszpania, Francja 
24.05-04.06.2017 

Fatima, Lizbona, Porto, Braga, Santiago 
 de Compostella, Burgos, Lourdes, 

Saragossa, Montserrat, Costa Brava, 
Barcelona, Toledo, Madryt. Koszt 

Pielgrzymki: $2550. Kontakt: parafia w. 
Trójcy 773 489 4140, Czarek 630 292 3332, 
pe ny program na stronie ww.trojcowo.com. 

Zapisy do ko ca stycznia. 



GRUPY  PRZY PARAFII 
1. Anawim - odpowiedzialna Teresa Mirabella 
2. Chór „ piewajmy Panu” - pi tek, godz. 8:30pm. Prowadz  

Eliza i Arkadiusz Góreccy 
3. „Dzieci Pana Boga” (Schola) - wtorek, godz. 6:15pm. 

Prowadz  ks. Krzysztof i s. Anna  
4. Dzi ci cy Biblijny Kr g Filmowy - II niedziela miesi ca, 

godz. 2:00pm, w bibliotece Szko y Polskiej.                    
Prowadzi s. Anna  

5. Dzieci ce Ko a ywego Ró a ca - I niedziela miesi ca, 
godz. 1:00pm. Odpowiedzialni ks. Krzysztof , Ma gorzata 
Skowro ska, Agnieszka Bigos, Agnieszka Wolan 

6. Dzieci ca Sekcja Szachowa - sobota, godz.1:00-3:00pm. 
Prowadzi Jan Góra 

7. Jerycho Ró a cowe - I pi tek miesi ca, godz. 9:00pm. 
Odpowiedzialna Danuta Grabiec 

8. Katecheza dla doros ych - niedziela w Adwencie i Wielkim 
Po cie, godz.11:15pm. Prowadzi ks. Proboszcz 

9. Ko a ywego Ró a ca - I sobota miesi ca, godz. 6:30pm. 
Odpowiedzialni ks. Proboszcz i Mira Radzik 

10. Kontraktorzy - odpowiedzialny Bogdan Ogórek 
11. Kr g biblijny - pi tek, godz. 8:15pm.                          

Prowadzi ks. Wojciech  
12. Instytut Dziedzictwa Polskiego - 3 niedziela miesi ca -                  

po Mszy w. o godz. 4:00pm. Prowadzi Alfred Karwowski 
13. Lajkonik  

• I i II grupa reprezentacyjna - pon., godz. 6:30pm. 
Odpowiedzialna Halina Misterka 

• Ma y (10-13 lat) - roda, godz. 6:30pm. Odpowiedzialna 
Ma gorzata yda 

• Krakowiaczki i Lasowiaczki - sobota, godz. 1:00pm. 
Odpowiedzialna Ma gorzata yd 

14.Lektorzy - odpowiedzialny ks. Krzysztof  
15.Marsza kowie - odpowiedzialny Jan Kandefer 
15.Ministranci - sobota godz. 1:00pm i 3:30pm.                     

Prowadzi ks. Krzysztof  
• Ministranci z rodzinami - I czwartek miesi ca, godz. 
6:30pm. 

• Ministranci - pi ka no na - poniedzia ek, godz. 6:30pm.  
17. M odzie   

• Laboratorium wiary - I i III niedziela miesi ca, po Mszy   
o godz. 12:15pm. Prowadzi ks. Krzysztof                                      

• Studencka i Starsza - niedziela, godz. 6:00pm. Prowadzi 
ks. Adam          

18. Orkiestra D ta „Trójcowo” - niedziela, godz. 11:30am. 
Prowadzi Kazimierz Murza ski 

19. Polska Szko a im. Trójcy wi tej - sobota, godz. 9am-
1:15pm. Prezydent - ks. Proboszcz; Dyrektor - Maria Baran  

20. Polski Program Katechetyczny - niedziela, godz. 
12:00pm-1:00pm. Koordynator - s. Anna  

21. Pos uga w kawiarence - odpowiedzialna Helena 
czy ska 

22. Rada Finansowa - Przewodnicz cy Jan Kandafer 
23. Rada Parafialna - Przewodnicz cy Robert Wasilewski 
24. Rycerze Mi osierdzia Bo ego - II niedziela, godz. 3:00pm             

i IV niedziela miesi ca spotkanie formacyjne, godz. 5:00pm.  
Prowadzi ks. Adam i Danuta Grabiec. 

25. Seniorzy - III czwartek miesi ca, godz. 2:30pm.                  
Opiekunowie: ks. Wojciech i Stanis awa Ochwat 

26. Stowarzyszenie Emigracji Polskiej - I rody, godz. 
6:00pm-7:00pm; sobota, godz. 12:00pm-4:00pm; niedziela, 
godz. 11:45pm. Odpowiedzialny - Andrzej Zgiet 

27. Wolontariusze - odpowiedzialna Anna Kanas 
28. Wspólnota „Jezus z Nami” - pi tek, godz. 8:15pm. 

Opiekun ks. Proboszcz, Lider: Pawe  Magrys 
29. Wspólnoty Domowego Ko cio a  
30.Wspólnota „Rodziny Trójcy wi tej” - II niedziela 

miesi ca, godz. 2:00pm. Prowadzi ks. Krzysztof  
31. Zespó  m odzie owy - niedziela, godz. 6:00pm. Prowadzi                

ks. Krzysztof  
32. Zespó  „Vox Domini” - niedziela, godz. 6:00pm. Prowadzi 

Marzena W osek 



INTENCJE MSZALNE 
8 stycznia 2017 - Niedziela, Objawienie Pa skie   
  8:00 Dzi kczynna z pro b  o Bo e b og. dla Dominika  
 z okazji urodzin 
  8:00 ++Jan i Maria Wo niak 
10:00 Dzi kczynna z pro b  o aski w 24 rocz. lubu   
 dla Marii i Kazimierza Guziak 
10:00 O zdrowie i Bo e b og. oraz potrzebne aski  
 dla Cezarego z okazji urodzin 
12:15 +Agnieszka Silezin w 15 rocz. mierci 
12:15 +Stanis aw Ko at 
  4:00 O Bo e b og. dla Antosia Zych w 1 rocz. chrztu 
  8:00 ++Irena Sokólska w 3 rocz. m., Józef Sokólski  
 w 24 rocz. mierci, Krystyna Sokólska w 61 rocz. 
 mierci, Wac aw i Dominika Kocha scy w rocz. mierci 
 

9 stycznia 2017 - Poniedzia ek 
8:00 O rozeznanie woli Bo ej i wytrwanie w powo aniu 
 dla Micha a Roguckiego 
8:00 O potrzebne aski dla Adama i Kazimiery 
8:00 +Konrad Knopczy ski 
8:00 +Marek Kaczmarek 
 

10 stycznia 2017 - Wtorek 
8:00 O szcz liw  operacj  dla Haiili 
8:00 O potrzebne aski dla Natalii i Martyny Wo niak 
8:00 Za ywych i zmar ych parafian 
8:00 +Helena Brzezinski 
 

11 stycznia 2017 - roda 
8:00 ++Jolanta i Mieczys aw Wo niak 
8:00 +Tatiana Sladowski 
8:00+Boles awa Kwarciana 
7:30 INTENCJE ZBIOROWE 
 

12 stycznia 2017 - Czwartek  
8:00 O Bo e b og. dla Arkadiusza Góreckiego w dniu 
 imienin 
8:00 O potrzebne aski dla Sylwestra 
8:00 +Józef Brzezinski 
 

13 stycznia 2017 - Pi tek  
8:00 +Krystyna Janicka 
8:00 +Kazimiera i Stanis aw Lis 
8:00 +Zofia Zych 
7:30 Dzi kczynno-przeb agalna w intencji Kasi 
 

14 stycznia 2017 - Sobota  
8:00 +Helena Brzezinski 
 

15 stycznia 2017 - Niedziela, Chrzest Pa ski 
  8:00 O zdrowie dla Heleny 
  8:00 ++Lucyna P awecka i Witold Stolarski 
10:00 O zdrowie i Bo e b og. dla Zofii i Kazimierza  
 w rocznic  lubu 
10:00 ++W adys awa Kubisztal w 10 rocz. mierci  
 i Stanis aw  Kubisztal 
12:15 Dzi kczynna z okazji 5 urodzin Jasia Pr dki 
12:15 +Jan Bielanski 
  4:00 +Maria Graca w 22 rocznic  mierci 
  8:00 Dzi kczynna z pro b  o Bo e b og. dla Bo eny  
 i Roberta Wasilewskich z okazji 33 rocz. lubu   
 oraz o Bo e b og. dla Zosii Wasilewskiej z ok. urodzin 


