
KO CIÓ  PW. WI TEJ TRÓJCY 
POLSKA  MISJA  DUSZPASTERSKA 

1118 North Noble Street  *  Chicago, IL 60642-4015 * tel. 773-489-4140  
*  fax: 773-489-5918 * e-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 

29 stycznia 2017 - IV Niedziela Zwyk a 

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. 

 Prorok Sofoniasz w dzisiejszym pierwszym czytaniu wzywa Naród 
Wybrany opami tania i nawrócenia. Tylko postawa skruchy mo e przyczyni  
si  do uwolnienia ludu od kary. Nadzieja na ask  mi osierdzia Bo ego rodzi a 
si   z faktu, e w Izraelu by a du a liczba tzw. ubogich ziemi, którzy pozostali 
wierni Panu Bogu. Dlatego w obliczu powszechnego upadku moralnego prorok 
w a nie do nich kieruje szczególne wezwanie, aby nie ustawali w gorliwo ci                
i wierno ci, bo to jedyna szansa, aby powstrzyma  gniew Bo y. My l                
t  podejmuje w. Pawe  w drugim czytaniu, wed ug którego wiara nie opiera si  
na m dro ci, ale na mi o ci i prostocie. Tacy nazwani s  przez Jezusa 

b ogos awionymi (szcz liwymi) i do takich wyznawców przyzna si  Pan Jezus w dniu ostatecznym. 
  Dzisiejsza niedziela, ostatnia niedziela stycznia, tradycyjnie obchodzona jest w Ko ciele jako wiatowy Dzie  
Tr dowatych, ustanowiony w 1954 roku. Wiemy, jak straszna w skutkach jest ta choroba. Starajmy si  wi c pomóc, aby 
dotkni ci ni  byli leczeni w poszanowaniu ludzkiej godno ci. Dzi  na wiecie tr dowatymi opiekuj  si  g ównie 
chrze cija scy misjonarze. Wspierajmy ich naszymi modlitwami i ofiarami. 
  W czwartek, 2 lutego, b dziemy obchodzili wi to Ofiarowania Pa skiego, w naszej polskiej tradycji nazywane wi tem 
Matki Bo ej Gromnicznej. To pami tka obrz du, jakiemu – zgodnie z ydowskim prawem – w czterdziestym dniu                
po urodzeniu Pana Jezusa poddali si  Maryja i Józef. Zanie li Dzieci tko do wi tyni jerozolimskiej, aby przedstawi  Je Panu 
Bogu i z o y  ofiar . Msze w o godz. 8:00am, 10:00am i 7:30pm. Tego dnia na uroczyst  liturgi  przyniesiemy wiece 
zwane gromnicami. Zostan  one pob ogos awione, aby przez ca y rok, a zw aszcza w chwilach trwogi i cierpienia, 
przypomina y nam o Panu Jezusie – wiat o ci Narodów, który nieustannie o wieca drogi naszego ycia. 
  Z inicjatywy papie a w. Jana Paw a II wi to Ofiarowania Pa skiego jest tak e wiatowym Dniem ycia 
Konsekrowanego. Nasz  modlitw  obejmiemy osoby podejmuj ce s u b  Panu Bogu i ludziom w ró nych zakonach                
i zgromadzeniach, szczególnie ogarnijmy modlitw  powo anych z naszej wspólnoty. ks. Andrzej Totzke SChr, proboszcz 



I PI TEK MIESI CA I NABO E STWO 
UWIELBIENIA Z PRO B  O UZDROWIENIE  

i JERYCHO RÓ A COWE - 3 lutego 
3:00pm - Adoracja Naj w. Sakramentu 
6:30pm - Nabo . pokutne i spowied  
7:30pm - Msza w. i nabo . uwielbienia 
  z pro b  o uzdrowienie.  
Jerycho Ró a cowe rozpoczyna si  
Msz  w. o 7:30pm i ko czy Msz  w.  
o 8:00am w sobot . 

I CZWARTEK MIESI CA  
Z NABO E STWEM KU CZCI W. 

CHARBELA - 2 lutego 
 

6:30pm - Godzina wi ta 
7:30pm - Msza w.  
Po Mszy w. nabo e stwo namaszczenia 
olejami w. Charbela. 

I SOBOTA  MIESI CA  
Pragn c odpowiedzie  na wezwanie Maryi 
wzywaj cej ludzko  do nawrócenia, 
zapraszamy do uczestnictwa w nabo e stwie 
pierwszych sobót miesi ca. W naszym 
ko ciele odb dzie si  ono w sobot ,                          
4 lutego, o godz. 6:30pm (ró aniec, 
rozwa anie i Msza w.  z procesj  wiat a).  

PO WI CENIE WIEC DZIECI KOMUNIJNYCH  
5 lutego, podczas Mszy w.  

o godz. 12:15pm, zostan  po wi cone  
wiece komunijne. Prosz  o przybycie 
na godz. 12:00pm i odebranie wiec, 
które b d  rozdawane z ty u ko cio a. 
Dzieci siadaj  w pierwszych awkach. 
Po Mszy w. odb dzie si  spotkanie  
w ko ciele. Prosz  o przygotowanie 
brakuj cych dokumentów. s. Anna  

77 ROCZNICA  
WYWÓZEK POLAKÓW NA SYBERI  

Dla uczczenia 77 rocznicy wywózek dwóch milionów 
Polaków na Syberi  odb dzie si  Msza w. w niedziel ,  

5 lutego, o godz. 10:00am. Bankiet z tej okazji odb dzie 
si  12 lutego w Lone Tree Manor, 7730 N. Melwaukee  

w Niles. Rezerwacja do 7 lutego, tel. 773 283 4531 lub 773 
551 5686. Donacja $45. E.A. Chmielowski, prezes Zwi zku 

Sybiraków USA 

SPOTKANIE FORMACYJNE  
CZ ONKÓW YWEGO RÓ A CA 

Cz onkowie ywego Ró a ca 
zapraszaj  na pierwsze spotkanie 
formacyjne „W Szkole Maryi"   

w najbli szy poniedzia ek,  
30 stycznia, o godz. 7:00pm. Przygotowuj c si   

do obchodów 100 lecia objawie  fatimskich pragniemy 
rozwa a  z Maryj  tajemnice Zbawienia.   

25 JUBILEUSZ SZKO Y POLSKIEJ 
Z okazji Srebrnego Jubileuszu 

Polskiej Szko y im. Trójcy 
wi tej wydana b dzie Ksi ga 

Pami tkowa, w której 
przedstawimy 25-letni  histori  

naszej szko y oraz jej osi gni cia. 
Zach camy Pa stwa  

do zamieszczania listów 
gratulacyjnych oraz ycze , które 

b d  wyrazem dumy z wychowania 
dzieci i m odzie y w duchu religijnym oraz  tradycji  
i kulturze polskiej. Z góry dzi kujemy za yczliwo   

i wsparcie. Dyrekcja i Zarz d Szko y 

XV  OTWARTE POLONIJNE MISTRZOSTWA 
DZIECI I M ODZIE Y W SZACHACH 

Dzisiaj o godz. 10:00am,                 
w budynku Polskiej Szko y 

Sobotniej im. Trójcy w., 1135 
N. Cleaver St., Sekcja 

Szachowa Stowarzyszenia 
Emigracji Polskiej organizuje  
Polonijne  Mistrzostwa Dzieci   

i M odzie y w Szachach. Turniej szachowy rozgrywany 
b dzie systemem szwajcarskim (nikt nie odpada). Wpisowe 

$10. Zg oszenia i informacje: 312 451 9763, email: 
polonchess@yahoo.com  lub  przed zawodami.  

Informujemy, e uczestnicy mistrzostw maj  mo liwo  
uczestnictwa we Mszy w. na Trójcowie o godz. 8:00am  

i 4:00pm. Serdecznie zapraszamy! 

SZKO A POLSKA - OG OSZENIE 
Polska Szko a im. Trójcy wi tej zatrudni 
nauczyciela nauczania wczesnoszkolnego.  

Zainteresowane osoby proszone  
s  o kontakt z dyrektor szko y  

p. Mari  Baran, tel. 847 322 8910. 

 

NIESZPORY WI TECZNE 
Zach camy do  uczestniczenia dzisiaj  

w ostatnich ju  nieszporach wi tecznych  
i zapraszamy na godz. 3:30pm. 

ZAPOWIEDZI PRZED LUBNE   
Do Sakramentu Ma e stwa przygotowuj  si :  

Jack O’Brien i Anna Krempa (III). 

Z KARTY A OBNEJ 
21 stycznia 2017 r., w wieku 69 lat 

zmar  Zenon muda, pogrzeb odby  si  
28 stycznia o godz. 9:30am. Zenon 

muda urodzi  si  26 wrze nia 1948 roku 
w Tarnowie. Do Chicago przyjecha                 
w 1981 roku. Mieszka  w Anawim                
i pomaga  du o przy naszym ko ciele. 
Zapami tamy go jako pracowitego, 
cichego, taktownego, yczliwego, 
pomocnego i oddanego cz owieka.  

 

Wieczny odpoczynek, racz mu da  Panie! 



II Niedziela Zwyk a, 22 stycznia: $6,239.00 
Fundusz remontu sali parafialnej: $163,171.00 

Fundusz remontu g ównych drzwi ko cio a: $57,628.00 
 

Wszystkim Parafianom, Przyjacio om i Go ciom  
dzi kujemy za z o one ofiary. Bóg zap a ! 

LEKTORZY - 5 LUTEGO 2017 
  8:00 L. W grzyn, A. Kowalski, J. Wudarczyk 
10:00 I. Liszewska, E. Majchrowska, K. Bednarowski 
12:15 I. Kawalec, S. Cios, A. Bigos 
  4:00 Rycerze Mi osierdzia Bo ego 
  8:00 M odzie  

                         TENIS STO OWY 
             Zapraszamy dzieci i m odzie ,  
          ministrantów do sparingowych meczy  
                      tenisa sto owego. Pierwsze spotkanie  

   odb dzie si  11 lutego w sali pod szko  
polsk  o godz. 1:00pm. Spotkania odbywa  si  b d   

co dwa tygodnie. Osoby, które maj  swoje rakietki do tenisa 
prosimy o przyniesienie. Do zobaczenia! ZAPRASZAMY! 

POKWITOWANIE OFIAR ZA ROK 2016 
 

Nazwisko______________________________________________ 
 
Imi  ___________________________________________________ 
 
Adres _________________________________________________ 
 
________________________________________________________ 
 
Telefon _______________________________________________ 
 
Numer koperty     ____________________________________

DZIECI CA ORKIESTRA 
Zespó  Muzyczny zaprasza dzieci  

i m odzie  graj c  na instrumentach d tych  
lub smyczkowych. Próby w niedziele  

po Mszy w. o godz. 12:15pm w budynku 
Polskiej Szko y Sobotniej. Zespó  prowadzi 
Konrad Pawelek. Zainteresowani proszeni              

s  o kontakt: 847 532 8788 lub email: 
musicservices123@gmail.com. 

ZMIANA W SK ADZIE RADY PARAFIALNEJ 
 Po kilku latach owocnej pos ugi Panowie: Ludwik 
Drozdowski, Jan Koszyk i Jan Wudarczyk podj li decyzj          
o rezygnacji z cz onkowstwa w Radzie Parafialnej.                     
W imieniu wszystkich parafian pragn  podziekowa                     
im za wieloletni  pos ug  i polecam ich Bogu przez 
wstwiennictwo Matki Przenaj wi tszej i w. Józefa. 
Do Rady Parafialnej, z wyboru proboszcza, do czyli 
Panowie Micha  K dryna i Piotr Majewski. Obecnie                   
do Rady Parafialnej oprócz ksi y i sióstr nale : Robert 
Wasilewski - przewodnicz cy, El bieta Majchrowska - 
sekretarz oraz Maria Baran, Maria Grzebie , Maria Wójcik, 
Andrzej Blizi ski, Piotr Labuda, Zbigniew Sacha i  Andrzej 
Wójtowicz. Wszystkich cz onków Rady Parafialnej 
powierzam Waszej modlitwie. Proboszcz  

WIATOWY   DZIE   CHORYCH    
12 lutego w naszym ko ciele obchodzimy 

wiatowy Dzie   Chorych.  3:00pm - 
Godzina Mi osierdzia; 4:00pm - Msza w. 

z udzieleniem Sakramentu 
Namaszczenia Chorych. 

Pragniemy przez wstawiennictwo naszej Matki 
Maryi z Lourdes prosi  o uzdrowienie fizyczne 
i duchowe. Ogarnijmy równie  modlitw  osoby  

przebywaj ce  w szpitalach i domach opieki.  

DOROCZNA KWESTA KATOLICKA 2017 
W tym tygodniu wiele rodzin w parafii otrzyma o ju  list  
od kard. Cupicha z pro b  o z o enie zobowi zania                         
na rzecz Kwesty Katolickiej 2017 r. Prosimy o hojne 
wsparcie tego dzie a.  
Doroczna Kwesta Katolicka wspiera w takim samym 
stopniu parafialne programy duszpasterskie, jak i programy 
na szczeblu archidiecezjalnym. W tym roku motywem 
przewodnim s  s owa: „Kochaj  bli niego swego, jak siebie 
samego”. Wszyscy otrzymali my Bo  mi o . Przez 
finansowe wspieranie duszpasterstw i pos ug 
utrzymywanych przez Kwest  pomagamy w przekazywaniu 
Bo ej mi o ci tak wielu osobom. 



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 Kandefe 
16. M czy ni w. Józefa - III sobota miesi ca, godz. 8:00am. 

Prowadzi ks. Proboszcz 
17.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.  
18. 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          

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

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

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

22. Pos uga w kawiarence - odpowiedzialna Helena 
czy ska 

23. Rada Finansowa - Przewodnicz cy Jan Kandafer 
24. Rada Parafialna - Przewodnicz cy Robert Wasilewski 
25. 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. 

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

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

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

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

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

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

Marzena W osek 



INTENCJE MSZALNE 
29 stycznia 2017 - IV Niedziela Zwyk a 
  8:00 O zdrowie i Bo e b og. dla Micha a  z okazji urodzin 
  8:00 Dzi kczynna z pro b  o Bo e b og.  dla Zofii i Henryka 
 z okazji 46 rocznicy lubu 
10:00 O Bo e b og. dla Kasi Zakrzewskiej z okazji urodzin 
10:00 ++Tadeusz Kaganek, Stanis aw Achimowicz, Anna  
 i Zygmunt Achimowicz 
12:15 O Bo e b og. i potrzebne aski dla Samuela z okazji 10 
 urodzin 
12:15 O Bo e b og. i potrzebne aski dla S awka z okazji ur. 
  4:00 +W adys awa Skinderowicz i zmarli z rodziny 
  8:00 +Grzegorz Chruszczyk 
 

30 stycznia 2017 - Poniedzia ek 
8:00 Za ywych i zmar ych parafian 
8:00 +Justyna Pa ka, gr. 1 
 

31 stycznia 2017 - Wtorek, w. Jana Bosko 
8:00 O Bo e b ogos awie stwo i opiek  Matki Bo ej  
 dla Mai Opa ka w 7 rocznic  urodzina 
8:00 +Justyna Pa ka, gr. 2 
 

1 lutego 2017 - roda 
8:00 +Justyna Pa ka, gr. 3 
7:30 INTENCJE ZBIOROWE 
 

2 lutego 2017 - I Czwartek Miesi ca, Ofiarowanie Pa skie 
  8:00 O Bo e b ogos awie stwo dla Ron, Patty O’Brien, 
 Mariana Krempa i Stanis awa Krempa 
  8:00 +Justyna Pa ka, gr. 4 
10:00 +Jan Ochwat 
  7:30 O Bo e b ogos awie stwo i opiek  Matki Bo ej  
 dla Mateusza z okazji 16 urodzin 
  7:30 ++Stanis aw Mazur w 1 rocznic  mierci  
 i Stanis awa Mazur w 11 rocznic  mierci 
 

3 lutego 2017 - I Pi tek Miesi ca 
8:00 O Bo e b ogos awie stwo i potrzebne aski dla Marii 
 Wójcik z okazji urodzin i imienin 
8:00 +Justyna Pa ka, gr. 5 
7:30 +Danuta Szul w dniu urodzin 
 

4 lutego 2017 - I Sobota Miesi ca 
8:00 W intencji maturzystów 
8:00 O szcz liw  operacj  i uzdrowienie dla Teresy 
8:00 +Justyna Pa ka, gr. 6 
6:30 Wynagradzaj ca za zniewagi i grzechy, które rani  
 Boskie Serce Jezusa i Niepokalane Serce Maryi oraz  
 o ask  nawrócenia dla zatwardzia ych grzeszników 
 

5 lutego 2017 - V Niedziela Zwyk a 
  8:00 +Edward Kurczab w 18 rocznic  mierci 
  8:00 ++Marek Warner i zmarli z rodziny Warner  
 i Koniecko 
10:00 W intencji ywych i zmar ych Sybiraków 
10:00 +Zdzis aw Kisielewski 
12:15 O szcz liwe rozwi zanie dla Magdaleny 
12:15 +Antoni Borawski 
12:15 Dzi kczynna z pro b  o Bo e b ogos awie stwo  
 dla Oli Sankowskiej z okazji urodzin 
  4:00 +Maria Vjazovoj intencja od przyjació  
  8:00 +Justyna Pa ka, gr. 7 


