
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 

5 lutego 2017 - V 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. 

Pi ta niedziela w ci gu roku liturgicznego gromadzi nas               
w naszym ko ciele przy stole Eucharystii. Pami tajmy, e nikt               
z nas osobi cie nie jest w stanie pog bi  swojej wi zi z Panem 
Bogiem bez Eucharystii. Dopiero tutaj, karmi c si  prawdziw  
mi o ci , ka dy chrze cijanin uczy si  ofiarnego ycia. Cz ciej 
wczytujmy si  w objawienie Bo e zawarte w Pi mie wi tym               
i ws uchujmy si  w to, co mówi Ko ció , którego zadaniem jest 
ci g e przybli anie nas do zbawienia. Tylko w ten sposób 
mo emy sta  si  wiadkami Chrystusa w wiecie. 
A ws uchuj c si  w dzisiejsze S owo Bo e dowiadujemy si ,               
e Panu Bogu nie zale y na formalnej pobo no ci. On chce 

by my byli autentycznymi Jego uczniami. Prawdziwa pobo no  
musi by  po czona z uczynkami mi osierdzia, które prorok 
Izajasz wymienia w pierwszym czytaniu. W Ewangelii Jezus 

wyja nia, e pierwszym zadaniem Jego uczniów jest dawanie wiadectwa. w. Jan Pawe  II cz sto powtarza , e wiat 
nie potrzebuje nauczycieli tylko wiadków. wiadek jest jak sól, która oczyszcza, nadaje smak i konserwuje. Uczniowie 
Pana Jezusa s  warto ciowi i po yteczni dla wiata, poniewa  nios  w sobie „posmak” nauki Mistrza, potwierdzonej 
wiadectwem ich ycia.   

W nast pn  niedziel  b dziemy celebrowa  Dzie  Chorych. Niech bycie wiadkiem wyra a si  równie  w naszej trosce 
o tych, którzy cierpi . Oprócz modlitwy w ich intencji niech nie zabraknie tak e czasu, który po wi cimy dla nich.  
 

ks. Andrzej Totzke SChr, proboszcz 



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.  

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 

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 Mari  Baran, tel. 847 322 8910. 

                         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! 

WIATOWY   DZIE   CHORYCH    
 W sobot , 11 lutego, przypada 
liturgiczne wspomnienie NMP                
z Lourdes. Dok adnie tego dnia                
w 1858 r., cztery lata po og oszeniu 

dogmatu o Niepokalanym Pocz ciu, Matka 
Naj wi tsza objawi a si  ubogiej pasterce, 
Bernadecie  Soubirous w Grocie 
Massabielskiej.  Tamte wydarzenia 
upami tnia znana i ch tnie piewana pie  
„Po górach, dolinach”. Podczas osiemnastu 
spotka  z Bernadet  Maryja wzywa a                   
do modlitwy oraz pokuty i prosi a, aby                    
na miejscu objawie  zosta  zbudowany ko ció . Tak te  si  
sta o. Lourdes zas yn o z licznych nawróce  i uzdrowie , 
staj c si  w krótkim czasie centrum kultu maryjnego                
we Francji. Dzi  do Lourdes przybywaj  chorzy i zdrowi 
pielgrzymi z ca ego wiata.  

wi to Matki Bo ej z Lourdes czymy z obchodami 
wiatowego Dnia Chorych. Mamy wi c szczególn  okazj  

do pog bienia postawy wra liwo ci, refleksji i czynnego 
dzia ania wobec cierpi cych i chorych, osamotnionych, 
wobec tych, do których mamy bardzo blisko siebie, i wobec 
tych, których nie znamy. Wspó czesny wiat bardzo 
potrzebuje wielu dobrych Samarytan. W naszym ko ciele 
specjalne nabo e stwo i Msz  w. dla chorych b dziemy 
sprawowali w niedziel  12 lutego o godz. 3:00pm. 
Serdecznie prosz  o pomoc wszystkim chorym, 
niepe nosprawnym, seniorom w dotarciu do naszej wi tyni. 

WALENTYKI NA TRÓJCOWIE 
Z okazji zbli aj cych si  Walentynek zapraszamy  

na tradycyjn  ju  Msz  w. o dobrego m a/ on  i zabaw . 

M ODZIE OWE LABORATORIUM WIARY 

M odzie owe laboratorium Wiary serdecznie zaprasza 
m odzie  w tym kandydatów do bierzmowania na spotkanie, 
które odb dzie si  19 lutego po Mszy w. o godz. 12:15pm 

w bibliotece szkolnej.  

SKARBY TRÓJCOWA 
Witam nowych parafian: Mateusz  

i Paulina Granat, Anna i Adam Anuszkiewicz, 
Jakub Misterka, Adrianna Jelesi ska, Olga  
i Daniel Nycz, Wioletta i Jerzy Krawczyk.  

Wszystkim yczymy Bo ego b ogos awie stwa.                         

WITAMY KSI DZA BISKUPA 
Witamy w naszej wspólnocie ks. bp uckiego 

Witalija Skomorowskiego.  
Obszar diecezji uckiej zamieszkuje obecnie 

oko o 2,2 mln ludzi, z czego rzymscy katolicy 
stanowi  oko o 30.000 wiernych. Na terenie 

diecezji znajduje si  36 parafii. 



IV Niedziela Zwyk a, 29 stycznia: $4,961.00 
Sk adka na potrzeby Ko cio a w Ameryce aci skiej: 

$1,880.00 
Fundusz remontu sali parafialnej: $163,171.00 

Fundusz remontu g ównych drzwi ko cio a: $59,113.00 
 

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

LEKTORZY - 12 LUTEGO 2017 
  8:00 M. Baran, K. Miari, E. D browska 
10:00 L. Drozdowski, A. W odarczyk, B. Ogórek 
12:15 T. Was g, P. Majewski, M. Kedryna 
  4:00 Rycerze Mi osierdzia Bo ego 
  8:00 M odzie  

DZIECI CA ORKIESTRA 
Zespó  Muzyczny zaprasza dzieci i m odzie  

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

o 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. 

DOROCZNA KWESTA KATOLICKA 2017 
Wielu z Was ju  odpowiedzia o na otrzymany list                         
od Kardyna a Cupcha zawieraj cy pro b  o wsparcie 
Kwesty Katolickiej. W imieniu wszystkich, którym przez 
pos ug  i duszpasterstwa wspierane przez Doroczn  Kwest  
Katolick  udzielana jest pomoc, dzi kujemy za Wasze dary. 
Je li otrzyma e  list od Ksi dza Kardyna a, a do tej pory             
nie odpowiedzia e  na niego, prosimy uczy  to najszybciej 
jak to mo liwe. 
Doroczna Kwesta Katolicka stwarza wspania e mo liwo ci, 
aby „Kocha  bli niego swego jak siebie samego”.  
Poza wspieraniem dzie  duszpasterskich i programów                     
w ca ej Archidiecezji, Kwesta Katolicka finansuje równie  
pos ugi, które s u  wielk  pomoc  duszpasterstwu naszej 
parafii. 
Prosimy o hojne wsparcie Dorocznej Kwesty katolickiej 
2017. Kiedy nasza parafia osi gnie swoja kwot  docelow , 
czyli $19,412 w gotówce, to 100% dodatkowo zebranych 
funduszy zostanie zwrócone do parafii na zaspokojenie                 
jej w asnych potrzeb. 

XV POLONIJNE MISTORZSTWA DZIECI  
I M ODZIE Y W SZACHACH  

W niedziel , 29 
stycznia odby y si  
Polonijne istrzostwa  
Dzieci i M odzie y  

w Szachach.  
S p o n s o r a m i 
zawodów by l i : 
Belmont Sausage 
Company - Walter 
Mulica,Tiger and 
Old World Quality 

Foods - Andrzej Koziarski, Cicero Deli / Montrose Deli - 
Pa stwo Urbaniakowie, Lowell Foods Inc., Marian 
Górski,Western & Southhern Life Insurance - Anna 
Grudzinski. Pizze ufundowa  Jan Spytkowski, poster -
S awomir Grudzi ski . 
W Mistrzostwach wzi o udzia  35 zawodników, którzy 
rywalizowali w czterech kategoriach wiekowych. Go ciem 
honorowym Mistrzostw by  obecny polonijny mistrz 
szachowy Tomasz Grudzi ski. Trzej najlepsi zawodnicy 
poszczególnych grup otrzymali trofea i certyfikaty 
pieni ne, wszystkie dzieci dosta y s odycze. Nagrody 
wr cza  ks. Krzysztof Janicki. 
Klasy 0-3: 1. Bielobradek Jan - 5 pkt, 2. Czysz Julian -                
4 pkt, 3. Gronski Gabriel - 3 pkt. 
Klasy 4-5: 1. Lojewski Jan - 5 pkt, 2. Kolanko Aleksander - 
3,5 pkt, 3. Giczewski Damian - 3,5 pkt. 
Klasy 6-8: 1. Bielobradek Ignacy - 4,5 pkt, 2. Kubik Marcel 
- 4 pkt, 3. Gora Krzysztof - 3,5 pkt .                           
High School: 1. Gorski Adrian - 3,5 pkt, 2. Dababneh 
Daniel - 2,5 pkt, 3. Kotarski Paulina. 
Jan Góra - organizator Mistrzostw 

FESTIWAL ZUP 
26 lutego zapraszamy na II Festiwal 
Zup. Po ubieg orocznym debiucie, 
p r a g n i e m y  k o n t y n u o w a                             
t  inicjatyw , która zosta a bardzo 
pozytywnie przyj ta przez wi kszo  
parafian. Zapraszam wszystkie 
wspólnoty dzia aj ce przy Trójcowie 
do zaanga owania. 

Dochód z tegorocznego festiwalu pragniemy przeznaczy  
na utrzymanie budynku naszej sobotniej szko y. Jak ju  
wcze niej informowa em, obecnie szko a nie jest 
wynajmowana, gdy  dotychczasowemu dzier awcy, szkole 
Proloque, cofni to stanowe fundusze na prowadzenie swojej 
dzia alno ci. W tej sytuacji, obecnie parafia musi ponosi  
ca kowity koszt koniecznych remontów i utrzymania 
budynku. Zapraszam wszystkich ludzi dobrej woli                        
do udzia u w festiwalu.  

MI UJCIE SI  
Pojawi  si  nowy numer 

„Mi ujcie si ”.  
Zapraszamy do lektury. 

G ówny temat akutalnego 
numeru: Wezwanie  

do nawrócenia z Tre 
Fontane, mo na te  

przeczyta  jedn  z historii 
najwi kszych nawróce :  

Wygrana wi to  – 
Hermann Cohen oraz 
wiadectwo studentki  

z Nairobi (Kenia): "Ma e 
rzeczy, ale wielka mi o ". 



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 
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 
 

6 lutego 2017 - Poniedzia ek, w. Paw a Miki i Towarzyszy 

8:00 Za ywych i zmar ych parafian 
8:00 O Bo e b og. i opiek  Matki Bo ej dla Anabel Opa ka 
 w 9 rocznic  urodzin 
8:00 +Justyna Pa ka, gr. 8 
8:00 +Józef Brzezi ski 
 

7 lutego 2017 - Wtorek 
8:00 ++Stanis aw i Ludomira Smolenski 
8:00 +Justyna Pa ka, gr. 9 
8:00 W intencji Reginy i jej rodziny 
8:00 Intencja wolna 
 

8 lutego 2017 - roda 
8:00 +Justyna Pa ka, gr. 10 
8:00 +Jadwiga Górska w 30 dzie  po mierci 
8:00 Intencja wolna 
7:30 INTENCJE ZBIOROWE 
 

9 lutego 2017 - Czwartek  
8:00 +Justyna Pa ka, gr. 11 
8:00 Intencja wolna 
8:00 Intencja wolna 
 

10 lutego 2017 - Pi tek, w. Scholastyki 
8:00 +Justyna Pa ka, gr. 12 
7:30 +Stanis aw B dkowski 
 

11 lutego 2017 - Sobota, NMP z Lourdes 
8:00 Intencja wolna 
8:00 +Justyna Pa ka, gr. 13 
7:00 O dobr  on /m a 
 

12 lutego 2017 - VI Niedziela Zwyk a 
  8:00 +Stanis aw B dkowski 
  8:00 ++Michalina, Boles aw Szyma scy i zmarli  
 z rodziny Szyma skich i Szadzi skich 
10:00 O Bo e b og. i potrzebne aski oraz opiek  Matki 
 Bo ej dla rodziny Wójtowicz 
10:00 +Tadeusz Kaganek intencja od ony Marii 
10:00 ++Janina, W adys aw i Jerzy Szybist 
12:15 O Bo e b og. i potrzebne aski dla Micha a z okazji 
 18 urodzin 
  4:00 O rozeznanie woli Bo eji wytrwanie w powo aniu 
 dla Micha a Roguckiego 
  8:00 +Justyna Pa ka, gr. 14 


