BIULETYN NIEDZIELNY

KOŚCIÓŁ PW. ŚWIĘTEJ 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

BIURO PARAFIALNE CZYNNE:
Od poniedziałku do piątku: od 9:00am do 1:00pm
oraz od 2:00pm do 5:00pm.
W soboty i niedziele biuro jest nieczynne.
MSZE ŚW. NIEDZIELNE: 8:00am, 10:00am, 12:15pm,

4:00pm, 8:00pm
MSZE ŚW. W TYGODNIU: pon - pt 8:00am, w każdą środę
i piątek o 7:30pm,w sobotę o 8:00, w Pierwszy Czwartek miesiąca o 7:30pm, w Pierwszą Sobotę miesiąca o 6:30pm.
NABOŻEŃSTWA:
•
•
•
•
•
•

•

Nabożeństwo do św. Józefa - środa, po Mszy o godz. 8:00am
Nowennna do MBN Pomocy - środa, o godz. 7:30pm
Godzinki do NMP - niedziela, o godz. 7:30am
Godzina Miłosierdzia: piątek i niedziela - o godz. 3:00pm
Nabożeństwo do św. Charbela - Czwartek przed I piątkiem
miesiąca o godz. 6:30pm
Sakrament pojednania i pokuty - I piątek miesiąca 6:30pm
nabożeństwo uwielbienia z prośbą o uzdrowienie po Mszy
św. o godz. 7:30pm
Nabożeństwo Maryjne z procesja światła - I sobota miesiąca
o godz. 6:30pm

strona internetowa: www.trojcowo.com
Duszpasterstwo prowadzą Księża Chrystusowcy:
Ks. Andrzej Totzke SChr - Dyrektor
Ks. Krzysztof Janicki SChr - Asystent
Ks. Mariusz Lis SChr - Asystent
Siostry Misjonarki Chrystusa Króla (773 227 9826)
Sr. Agnieszka Kortiak MChR
Sr. Gertruda Szymańska MChR
Sr. Hiacynta Ratajczak MChR
Organista - Mariusz Pluta tel. 773 640 1379
SAKRAMENT CHRZTU ŚWIĘTEGO: w II niedzielę
miesiąca podczas Mszy św. o godz. 10:00am i IV niedzielę
miesiąca podczas Mszy św. o godz. 12:15pm. Chrzest dziecka
prosimy zgłosić przynajmniej miesiąc wcześniej. Katecheza
przedchrzcielna w pierwszą sobotę miesiąca o godz. 5:00pm
w sali pod kościołem.
SAKRAMENT POKUTY I POJEDNANIA: każda sobota
od 4:00pm do 5:00pm oraz 30 minut przed każdą Mszą św.
DUSZPASTERSTWO CHORYCH: w każdy Pierwszy
Piątek miesiąca odwiedzamy z posługą sakramentalną chorych
parafian w domach oraz na każde wezwanie.
SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA: prosimy zgłaszać
przynajmniej sześć miesięcy przed planowaną datą ślubu.

3 lutego 2019 - IV Niedziela Zwykła
PRZESŁANIE KARDYNAŁA BLASE CUPICHA
„Moje Siostry i moi Bracia w Chrystusie, Zapewne wiecie, że Papież Franciszek zwołał spotkanie
przewodniczących konferencji episkopatów i innych liderów Kościoła całego świata. Mają się oni zająć
kwestią seksualnego wykorzystywania nieletnich przez duchownych. Chcę Wam powiedzieć, że Wasze
obawy są bliskie mojemu sercu, szczególnie gdy wraz z innymi jestem zaangażowany w organizację tego
spotkania. Szczerze jestem wdzięczny za sugestie, które usłyszałem i otrzymuję od Was. Wasze troski
i przemyślenia zabiorę z sobą do Rzymu. Wiem, jak trudne były dla Was ostatnie miesiące.
Rozumiem gniew i rozczarowanie, które wielu odczuwa, gdy Kościół cierpi z powodu skandalu nadużyć
seksualnych ze strony duchownych i nieudolnego postępowania niektórych przywódców kościelnych. Ci, którzy doświadczyli
nadużyć seksualnych i przeżyli je, wykazali się ogromną odwagą, ujawniając swoje historie. Słuchanie ich, podejmowanie działań
mających na celu ochronę dzieci i pociągnięcie do odpowiedzialności wszystkich winnych jest jedyną możliwą odpowiedzią na ten
problem. Wszystko to robiliśmy i robimy w Archidiecezji Chicago. Nadal będziemy tu udzielać wsparcia ofiarom, zgłaszać
władzom cywilnym wszelkie zarzuty o wykorzystywanie seksualne przez duchownych i na zawsze usuwać z posługi duszpasterskiej
każdego, kto został wiarygodnie oskarżony. Zapraszam Was do zapoznania się z tym, co archidiecezja robi, aby chronić dzieci,
leczyć ofiary nadużyć seksualnych i zapewniać, że wszyscy księża i liderzy Kościoła są pociągnięci do odpowiedzialności.
W tym celu proszę odwiedzić naszą stronę internetową: heal.archchicago.org. Prosiłem księży proboszczów o zamieszczenie
adresu tej strony w Waszych biuletynach. Papież Franciszek rozumie, że nadużycia w Kościele są globalnym problemem, który
wymaga bezwzględnego rozwiązania. Celem spotkania zwołanego przez Ojca Świętego na koniec tego miesiąca jest upewnienie się,
że każdy biskup na świecie bierze na siebie osobistą odpowiedzialność za te kwestie i jest z nich rozliczany. Ale papież ma również
zamiar wskazać wszystkim biskupom konkretne kroki w celu wypełnienia tego planu. Zrealizowanie go we właściwy sposób jest
kwestią priorytetową. Pragnę powiedzieć Wam również, jak bardzo jest mi przykro z powodu krzywd wyrządzonych ofiarom.
Ale boleję też z powodu krzywdy wyrządzonej Wam, wszystkim wiernym, równie głęboko zranionym tymi nadużyciami.
Wciąż jesteście obecni w moich modlitwach i proszę Was o Wasze. Nie tylko w mojej intencji i nie tylko za powodzenie spotkania
w lutym, ale przede wszystkim za naszych księży i tych, którzy wiernie pracują dla Kościoła w tych czasach pełnych wyzwań.
Teraz bardziej niż kiedykolwiek potrzebują oni naszego wsparcia.
Niech Bóg Wam wszystkim błogosławi”.

PODZIĘKOWANIE
27 Stycznia, w naszym kościele
odbył się koncert kolęd,
który przygotował chór parafialny „Śpiewajmy Panu”.
Dziękujemy jego organizatorom: Arkadiuszowi Góreckiemu
i chórzystom za piękny występ i wyśpiewaną Bogu chwałę.
Bóg zapłać!
NABOŻEŃSTWO DO PRZECZYSTEGO
SERCA ŚW. JÓZEFA
6 lutego - środa
Przypominamy o wieczornym nabożeństwie
ku czci św. Józefa, w I środę miesiąca
o godz. 7.30pm.
Po Mszy św. spotkanie mężczyzn św. Józefa
(w sali pod kościołem).

POLONIJNA ODNOWA
W DUCHU ŚWIĘTYM
W CHICAGO
9 lutego - sobota
Serdecznie zapraszamy na
WIECZÓR WIELBIENIA BOGA
do Parafii Św. Williama
2600 N. Sayre Ave, Chicago, Il 60707
Rozpoczęcie Mszą Świętą o godz.7.00pm, a zakończenie
około godz. 9.30pm.

SPOTKANIE
POPIELGRZYMKOWE
10 lutego - niedziela
Do udziału w spotkaniu
popielgrzymkowym, zpraszamy
uczestników dwóch pielgrzymek:
do Ziemi Świętej i do Matki Bożej
z Guadalupe.
Niech wspólna modlitwa podczas
Mszy św. o godz. 4:00pm i dalsze
spotkanie w sali szkoły, jeszcze raz
poprowadzi nas po szlaku
pielgrzymki.
ZAPRASZAMY!
POŚWIĘCENIE OBRAZU
BŁ. MICHAŁA SOPOĆKI
17 lutego - niedziela
Tego dnia podczas Mszy św.
o godz. 4:00pm odbędzie się
poświęcenie obrazu
bł. Michała Sopoćki,
który zostanie umieszczony przy bocznym ołtarzu
Miłosierdzia Bożego.
Wcześniej zapraszamy do udziału w godzinie
Miłosierdzia Bożego - 3:00pm
Bł. Michale Sopoćko - módl się za nami!

ŚWIĘTY BŁAŻEJ - PATRON
CHORÓB GARDŁA
3 lutego - niedziela
Św. Błażej, biskup Sebasty - miasta
położonego na terenie dzisiejszej
Turcji - umarł około 316 roku.
Za jego wstawiennictwem prosimy
Boga o zdrowie gardła i o łaskę
dobrego korzystania z daru mowy.
Po każdej Mszy świętej wierni
otrzymają błogosławieństwo
połączone z prośbą o zachowanie od chorób
gardła i języka.
Za wstawiennictwem świętego Błażeja, biskupa
i męczennika, niech Bóg zachowa cię od choroby gardła
i wszelkiej innej dolegliwości.

ZAWIERZENIE PANU JEZUSOWI
PRZEZ MARYJĘ
SPOTKANIE ORGANIZACYJNE
10 lutego - niedziela
Spotkanie organizacyjne, które jest
przygotowaniem do uroczystego
Zawierzenia wg „Traktatu św. Ludwika
Grignion de Montfort’’ odbędzie się
10 lutego po Mszy św.
o godz. 4:00pm w kościele Św. Trójcy.
33 - dniowe przygotowanie należy rozpocząć od 20 lutego.
Osoby, które już dokonały aktu zawierzenia będą mogły
odnowić go tego samego dnia (25 marca - poniedziałek).
Prosimy o przyniesienie ze sobą świec.
Kontakt: Danuta (773 791 3620)
lub Dorota (630 835 4824)

PIELGRZYMKA DO LIBANU
13 - 23 maja, 2019
„Śladami św. Charbela”
Opiekunami duchowymi
pielgrzymki będą
ks. Andrzej Totzke, SChr
oraz ks. Andrzej Maślejak, SChr
W Libanie odwiedzimy miejsca
związane z życiem św. Charbela:
dom rodzinny, pustelnię gdzie
mieszkał święty, uczestniczyć
będziemy w procesji do grobu świętego i w spotkaniach
z osobami, które zostały uzdrowione za jego
wstawiennictwem. Zobaczymy również biblijny Sydon
i Tyr, oraz inne miejsca starożytnej kultury fenickiej.
Informacja i zapisy pod numerem
(630) 292-3332

POKWITOWANIE OFIAR ZA ROK 2018

Nazwisko______________________________________________
Imię ___________________________________________________
Adres _________________________________________________
________________________________________________________

Telefon _______________________________________________
Numer koperty

____________________________________

LECTIO DIVINA, IV Niedziela Zwykła
Łk 4,21 - 30
„Opowiadać się radykalnie za Jezusem”
* Zwrócę uwagę na to, że Jezus
rozpoczyna swoją działalność publiczną
„od przegranej”. Jezus niechciany, wyrzucony z miasta
zachowuje wolność i nie cofa się przed głoszeniem
Ewangelii.
* Czy potrafię opowiedzieć się za „słabym” Jezusem? Czy
potrafię publicznie przyznać się do niepopularnej
Ewangelii? Zwierzę się Jezusowi z moich wątpliwości i
słabości.
* Jezus miał wielu wielbicieli. Znajduje się pod ich presją
oczekiwań, stoi wobec pokusy dostosowania się do ich
pragnień.
* A jednak przemawia z wolnością i skłania do myślenia.
Czy nie unikam słów, wyzwań Jezusa, które żądają zmiany i
rezygnacji ze złych pragnień?
* Poproszę Jezusa o odwagę i wewnętrzną wolność w
przyjmowaniu i głoszeniu prawdy Ewangelii.
10 lutego - Zbiórka darów
w parafii Świętej Trójcy
W trakcie kwesty można złożyć
donację finansową lub dary: (żywność z długą datą
ważności, przybory szkolne, środki czystości i higieny)
Za dar serca - Bóg zapłać!

8:00 A. Kowalski, B. Pys, K. Miari, A. Obodzińska
10:00 B. Eźlakowski, L. Drozdowski, D. Eźlakowski
12:15 M. Kedryna, O. Bigos, P. Majewski
4:00 Rycerze Miłosierdzia
8:00 Młodzież

SKARBY TRÓJCOWA
W naszej wspólnocie witamy nowych
parafian:
Alia & Marcin Gwizdala
Niech dobry Bóg udziela im swych łask pośród nas!
Witamy w naszej wspólnocie nowo
ochrzczone dziecko:
Avi Anil Aggarwal
Niech z pomocą swoich rodziców wzrasta
w wierze.
III Niedziela Zwykła - 27 stycznia
I składka: $4,318
II składka: Na renowację kościoła św. Maksymiliana
w Suchej: $5,500
Wszystkim Parafianom, Przyjaciołom i Gościom
dziękujemy za złożone ofiary. Bóg zapłać!

GRUPY PARAFIALNE
1. Anawim - odpowiedzialna Teresa Mirabella
2. Chór „Śpiewajmy Panu” - piątek, godz. 8:30pm. Prowadzą
Eliza i Arkadiusz Góreccy
3. „Dzieci Pana Boga” (Schola) - wtorek, godz. 6:15pm.
Prowadząca s. Agnieszka
4. Duc in Altum - niedziela, godz. 6:00pm - spotkania
młodzieży studenckiej i pracującej
5. Dziecięce Koła Żywego Różańca - I niedziela miesiąca,
godz. 1:00pm. Odpowiedzialni ks. Krzysztof , Małgorzata
Skowrońska, Agnieszka Bigos, Agnieszka Wolan
6. Dziecięca Sekcja Szachowa - sobota, godz.1:00-3:00pm.
Prowadzi Jan Góra
7. Drużyny ZHP - soboty po zajęciach polskiej szkoły;
kapelan ks. Proboszcz, opiekun: Kajetan Ochwat
8. Jerycho Różańcowe - I piątek miesiąca, godz. 9:00pm.
Odpowiedzialna Danuta Grabiec
9. Katecheza dla dorosłych: Lectio Divina - w każdą
niedzielę, godz.5:00pm.
10. Koła Żywego Różańca - I sobota miesiąca, godz. 6:30pm.
Odpowiedzialni ks. Proboszcz i Mira Radzik
11. Kontraktorzy - odpowiedzialny Bogdan Ogórek
12. Instytut Dziedzictwa Polskiego - 3 niedziela miesiąca po Mszy św. o godz. 4:00pm. Prowadzi Alfred Karwowski
13. Lajkonik
• I i II grupa reprezentacyjna - pon., godz. 6:30pm.
Odpowiedzialna Halina Misterka
• Mały (10-13 lat) - środa, godz. 6:30pm. Odpowiedzialna
Małgorzata Łyda
• Krakowiaczki i Lasowiaczki - sobota, godz. 1:00pm.
Odpowiedzialna Małgorzata Łyd
14. Lektorzy - odpowiedzialny ks. Krzysztof
15. Marszałkowie - odpowiedzialny Jan Kandefer
16. Mężczyźni św. Józefa - I środa miesiąca, godz. 7:30pm.
Prowadzi ks. Proboszcz
17. Ministranci - sobota godz. 1:00pm.Prowadzi ks. Krzysztof
• Ministranci z rodzinami - I czwartek miesiąca, godz.
6:30pm.
• Ministranci - piłka nożna - poniedziałek, godz. 6:30pm.
18. Młodzież
• Laboratorium wiary - II niedziela miesiąca po Mszy o
godz. 10:00am i trzecia środa 8:30pm. Prowadzi ks.
Krzysztof
19. Orkiestra Dęta „Trójcowo” - niedziela, godz. 11:30am.
Prowadzi Kazimierz Murzański
20. Polska Szkoła im. Trójcy Świętej - sobota, godz. 9:001:15pm. Prezydent - ks. Proboszcz; Dyrektor - Maria Baran
21. Polski Program Katechetyczny - niedziela,
godz. 11:00pm -1:00pm. Koordynator - s. Agnieszka
22. Rada Finansowa - Przewodniczący Jan Kandefer
23. Rada Parafialna - Przewodniczący Robert Wasilewski
24. Rycerze Miłosierdzia Bożego - II niedziela, godz. 3:00pm
i IV niedziela miesiąca spotkanie formacyjne, godz. 5:00pm.
Prowadzi Danuta Grabiec.
25. Seniorzy - III czwartek miesiąca, godz. 2:30pm.
Opiekunowie: ks. Mariusz i Stanisława Ochwat
26. Stowarzyszenie Emigracji Polskiej - I środy, 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” - piątek, godz. 8:15pm.
Opiekun ks. Proboszcz, Lider: Lucyna Czyszczon
29. Wspólnoty Domowego Kościoła
30. Wspólnota „Rodziny Trójcy Świętej” - II niedziela
miesiąca, godz. 1:30pm. Prowadzi ks. Krzysztof
31. Zespół młodzieżowy - niedziela, godz. 6:00pm.
Prowadzi ks. Krzysztof
32. Zespół „Vox Domini” - niedziela, godz. 6:00pm.
Prowadzi Marzena Włosek
33.Wspólnota AA - poniedziałki, godz.8:30pm, sala kard.
Hlonda

INTENCJE MSZALNE
3 lutego - IV Niedziela Zwykła
8:00 INTENCJE ZBIOROWE
10:00 O Boże błog. i zdrowie dla Marii Wójcik z okazji
urodzin
12:15 ++ Ludwika i Bronisław Wnorowscy
4:00 O Boże błog. i jedność małżeńską dla Adriany i Jakuba
w rocznicę zawarcia sakramentu małżeństwa
8:00 + Genowefa Łój - 4. Msza św. gregoriańska

4 lutego - Poniedziałek,
8:00 O Boże błog. dla parafian, a dla zmarłych o życie
wieczne
8:00 Dziękczynna za wybrane studia z prośbą o dalszą Bożą
opiekę dla Izabeli
8:00 + Genowefa Łój - 5. Msza św. gregoriańska
5 lutego - Wtorek, św. Agaty
8:00 + Marsha Clennon
8:00 + Józef Brzeziński
8:00 + Genowefa Łój - 6. Msza św. gregoriańska

6 lutego - Środa, św. Pawła Miki i Towarzyszy,
Nabożeństwo do św. Józefa
8:00 ++ Eugenia i Stanisław Kozak
8:00 + Genowefa Łój - 7. Msza św. gregoriańska
7:30 INTENCJE ZBIOROWE

7 lutego - Czwartek,
8:00 + Marsha Clennon
8:00 + Genowefa Łój - 8. Msza św. gregoriańska

8 lutego - Piątek, św. Hieronima
8:00 O Boże błog. i zdrowie dla Stanisławy Olender
8:00 + Genowefa Łój - 9. Msza św. gregoriańska
7:30 O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla
Karoliny Wasilik z okazji urodzin

9 lutego - Sobota,
8:00 O Boże błog. i opiekę Matki Bożej dla Marii Silezin z
okazji imienin
8:00 + Kazimierz Wójcik - int. od rodziny Skowrońskich
8:00 + Genowefa Łój - 10. Msza św. gregoriańska

10 lutego - V Niedziela Zwykła
8:00 INTENCJE ZBIOROWE
10:00 O Boże błog., potrzebne łaski oraz wytrwanie w
powołaniu dla Michała Roguckiego
10:00 + Zdzisław Kisielewski
12:15 ++ Anna i Wincenty Sproch
4:00 O Boże błog. i potrzebne łaski dla Katarzyny i
Cezarego Łodzińskich
4:00 + Genowefa Łój - 11. Msza św. gregoriańska
8:00 ++ Stanisław i Stanisława Mazur w rocznicę śmierci

