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BIULETYN  NIEDZIELNY 

11 Lutego 2018 - VI Niedziela Zwykła  

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 mie-
siąca 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 

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. 

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. 

 
  
 
Każda epoka miała swoich „trędowatych”. Dzięki literaturze i innym dziedzinom sztuki w naszej wyobraźni 
utrwalił się obraz ludzi, którzy za pomocą specjalnych kołatek wysyłali w świat alarmujący sygnał: „jesteśmy 

nieczyści - nie zbliżać się”. Bardzo różnie przebiegały linie podziału na „zdrowych” i „chorych”.  
Liturgia Słowa z dzisiejszej niedzieli powinna skłonić wszystkich chrześcijan do rachunku sumienia. Chrystus uzdrawia 
trędowatego. Chrześcijaństwo od samego początku niwelowało różnice. Najważniejszy jest człowiek i jego godność. Ta prawda jest 
chętnie przyjmowana, gdy staramy się łączyć radość Bożego dziecięctwa z naszym poczuciem wyjątkowości. Zupełnie inaczej jest 
wtedy, gdy tę samą godność trzeba dostrzec w drugich. Szczególnie wtedy, kiedy myślą albo wyglądają inaczej. 
Chrześcijańska specyfika z pozoru domaga się kompromisów i ustępowania. Dojrzały chrześcijanin w relacjach z innymi jest 
powołany do wyrozumiałości. Mogłoby się wydawać, że szczytem jest przyznanie innym racji. Okazuje się jednak, że tak naprawdę 
chodzi o inny rodzaj ascezy. Ojciec Święty mówił we Wrocławiu, na spotkaniu ekumenicznym w 1997 r., że od tolerancji bardziej 
potrzeba miłości. Dlatego szczytem jest nie tyle przyznanie racji tym, którzy ją mają, ile rezygnacja ze swojej racji, nawet wówczas, 
gdy jest się o niej przekonanym. Nie chodzi o sprawy zasadnicze, fundamentalne. Tam, gdzie spór dotyka najważniejszych            
kwestii - nie ma miejsca na kompromis. Często jednak - tak jak w przypadku tamtego umierającego człowieka - spór dotyczy spraw 
małych. Do tego stopnia znikomych, że niezasługujących na zapamiętanie czy większą uwagę. 
Tworzenie współczesnych podziałów i wytykanie palcami „trędowatych” bywa wynikiem zwykłego egoizmu. Linia podziału 
przebiega nie tyle zgodnie z pytaniem o chorobę i zdrowie, „normalność” czy „nienormalność”, ile zgodnie z pytaniem o to,               
z kim nam jest dobrze, a z kim nie? Jesteśmy skłonni do tworzenia sztucznych ramek, w które chcielibyśmy „na siłę” wtłoczyć 
każdego. Jeśli ktoś „nie pasuje” - do głowy nam nie przyjdzie, że to ramki są za ciasne. Wolimy skracać wszystkich i każdego, 
bywa, że nawet o głowę. Chrystus - nie tylko przez uzdrowienie z dzisiejszej Ewangelii, ale nade wszystko przez zbawcze orędzie             
i przez to, że umarł za wszystkich - pokazał najważniejszą prawdę o człowieku. Jeśli odkupił każdego, to znaczy, że każdy posiada 
niezbywalną godność. Świadomość Bożego dziecięctwa skłania nie tylko do dumy czy radości, ale nade wszystko do szacunku 
wobec innych. Kochając drugiego człowieka, dajemy wyraz miłości do samego Boga.  ks. Marek Łuczak 



   POLONIJNE MISTRZOSTWA 
 DZIECI I MŁODZIEŻY  

W SZACHACH 
25 lutego, Niedziela, godz. 10.00am 

 
Turniej szachowy odbędzie się w budynku Polskiej Szkoły 

Sobotniej im. Trójcy Św., 1135 N. Cleaver St., rozgrywany będzie 
systemem szwajcarskim (nikt nie odpada).  

Wpisowe $10. Zgłoszenia i informacje: 312 451 9763  
lub przed zawodami.  Serdecznie zapraszamy do udziału                  

w rozgrywkach. 

 

30 LAT DUSZPASTERSTWA 
KSIĘŻ CHRYSTUSOWCÓW 

 NA TRÓJCOWIE  
 

Dzisiejszego dnia wraz z całą 
wspólnotą parafialną dziękujemy dobremu Bogu za 30 lat 
posługi duszpasterskiej Księży Chrystusowców w parafii                
Św. Trójcy. Niech na każdego z Was spływa Boże 
błogosławieństwo za uczynione nam dobro i duchową troskę           
o naszą polonijną wspólnotę. Z modlitewną pamięcią                       
za żywych i zmarłych kapłanów Towarzystwa Chrystusowego 
posługujących w tej polonijnej świątyni.  Bóg zapłać! 

NABOŻEŃSTWO DROGI KRZYŻOWEJ  
PIĄTEK, godz. 7:30  

poprowadzą następujące grupy naszej parafii:  
16 Lutego - Jezus z nami, Vox Domini 

23 Lutego - Wspólnota Rodziny Trójcy Swiętej  
2 Marca - Oj. Rekolekcjonista  

9 Marca - Dzieci  
16 Marca - Młodzież Bierzmowana, Duc in Altum, Laboratorium 

wiary  
23 Marca - Rycerze Miłosierdzia, Żywy Różaniec  

17 Lutego (sobota), godz. 12.15pm -  Droga Krzyżowa Polskiej 
Szkoły  

                  Środa Popielcowa: 
  godz. 8:00am 

   godz. 10:00am 
        godz. 7:30pm 

 

            Droga Krzyżowa:  
            piątek - godz. 3:00pm 
                     godz. 7:30pm 

             
           Gorzkie Żale:               

niedziela - godz. 3:30pm 

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE  
Tegoroczne rekolekcje wielkopostne               

w dniach od 1 do 6 marca  
poprowadzi            

  ks. prof. dr hab.                                        
PAWEŁ BORTKIEWICZ SChr. 

Ks. Paweł jest profesorem nauk teologicznych specjalizujący 
się w zakresie teologii moralnej. W latach 2002-2008 był 

dziekanem Wydziału Teologicznego Uniwersytetu im. Adama 
Mickiewicza, od 2002 - dyrektor Centrum Etyki UAM                        

w Poznaniu, członek Komitetu Nauk Teologicznych Polskiej 
Akademii Nauk (od 2003), członek Rady Programowej 
Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się”  w Krakowie,                     

od stycznia 1996 do grudnia 2001 redaktor naczelny 
miesięcznika biblijno-liturgicznego "Msza Święta",                                

a od października 2015 członek Narodowej Rady Rozwoju 
powołanej przez prezydenta Andrzeja Dudę.  

Ks. Pawła można usłyszeć w audycji                                       
„Myśląc Ojczyzna” w TV Trwam .  

Zachęcamy, aby znaleźć czas do udziału w dniach, które mają 
na celu pomóc nam w ponownym odkryciu Bożej Miłości.   

TEKST PIEŚNI - BOŻE COŚ W TRÓJCY  
sł. ks. Sylwester Kubik 

muz. ks. Rafał Jaworski 
Ref. Boże coś w Trójcy dla nas niepojęty, nasza parafia składa Ci 
cześć, Bądź uwielbiony, Ojcze i Synu i Duchu święty. 
1. Dzieciom, co serca mają tak jasne, przed ciemnościami mocą 
Swą broń, aby ich światła nigdy nie zgasły i zawsze czekał 
otwarty dom. 
Ref. Boże coś w Trójcy... 
2. Młodzieży, która zgubiła drogę, Do Twego domu i niebios bram 
Zsyłaj swe łaski, których im trzeba, By mogli zerwać okowy zła! 
Ref. Boże coś w Trójcy ... 
3. Mężom i żonom wiary, miłości, By zawsze razem przez życie 
szli, Dążąc wytrwale wciąż do jedności, O Trójco Święta, Tyś 
wzorem im! 
Ref. Boże coś w Trójcy ... 
4. Osobom starszym, zdrowia i siły, Niech ich modlitwy pomogą 
nam, A kiedy przyjdzie ten dzień jedyny, Ty dobry Boże 
przygarnij nas! 
Ref. Boże coś w Trójcy ...  
5.W godzinie pokus i bezsilności, Gdy pobłądzimy, drogę nam 
wskaż, Dziś zawierzamy nasze rodziny, O Trójco Święta, ufamy 
Ci! Ref. Boże coś w Trójcy ... 

Zachęcamy do wspólnego śpiewu! 

KARDYNAŁ STANISŁAW  DZIWISZ 
 Z WIZYTĄ NA TRÓJCOWIE 

Oddział Centrum Jana Pawła II w Chicago 
„Nie lękajcie się” informuje, że                          

ks. Kard. Stanisław Dziwisz złoży wizytę             
w Chicago w dniach 5 i 6 marca, by spotkać się z Polonią.                           
Dnia 6 marca, tj. wtorek - będziemy gościć Ks. Kardynała              

w naszej parafii. Uroczysta Msza św. o godz. 7:00pm                 
pod przewodnictwem Jego Eminencji, a następnie „Wieczór 

Papieski” w sali parafialnej z udziałem Ks. Kardynała.                 
Zapraszamy parafian, przedstawicieli organizacji 

polonijnych i Polonię. 

 

NIEDZIELA FILMOWA  
18 Lutego, godz. 5.00pm 

Zapraszamy do udziału w projekcji filmu                     
o bł. Karolinie Kózkównej pt. „Zerwany Kłos”.  

Niedziela, 18 lutego w sali pod kościołem, 
bezpośrednio po Mszy św. o godz. 4:00pm.        

   SPOTKANIE DLA SENIORÓW 
 

W czwartek 15 lutego zapraszamy: 
2:30pm - Wystawienie Najśw. Sakramentu 
3:00pm - Koronka do Miłosierdzia Bożego 

3:15pm - Msza św.  
Po Mszy św. spotkanie w sali parafilanej. 



 
 
 

8:00am: A. Bakowska, S. Ochwat, M.Włudyka  
10:00am: L.Drozdowski, I. Alvarado,W.Alvarado 
12:15pm:T.Wasąg, Z. Kawula, J.Sobotka, J.Kaluzna  
4:00pm: Rycerze Miłosierdzia 
Bożego 
8:00pm: Młodzież 
 

 

ŚWIATOWE DNI MŁODZIEŻY                    
PANAMA 2019                                           

Osoby zainteresowane wyjazdem                           
na ŚDM proszone są o kontakt                              

z Grażyną Wójtowicz (847 858 7101)                       
lub ks. Krzysztofem (773 822 9034) 

ORĘDZIE PAPIEŻA FRANCISZKA NA 
XXVI ŚWIATOWY DZIEŃ CHOREGO 

2018 r. 
 

Drodzy Bracia i Siostry!  
Posługa, jaką Kościół niesie chorym i osobom, które się nimi opiekują, 
musi być kontynuowana z wciąż odnawianą energią, z wiernością 
poleceniu Pana (por. Łk 9, 2-6; Mt 10, 1-8; Mk 6, 7-13) i zgodnie z bardzo 
wymownym przykładem, jego Założyciela i Nauczyciela. W tym roku 
tematem Dnia Chorego są słowa, które Jezus, wywyższony na krzyżu, 
kieruje do swojej Matki Maryi i do Jana: „'Oto syn Twój (…) Oto Matka 
twoja'. I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie” (J 19, 26-27). Te słowa 
Pana rzucają głębokie światło na tajemnicę krzyża. Nie jest on 
beznadziejną tragedią, ale miejscem, gdzie Jezus ukazuje swoją chwałę           
i przekazuje swoją ostatnią wolę miłości, która staje się konstytutywną 
zasadą wspólnoty chrześcijańskiej i życia każdego ucznia.Przede 
wszystkim słowa Jezusa zapoczątkowują powołanie Maryi jako Matki 
całej ludzkości. Będzie Ona w szczególności Matką uczniów swojego 
Syna i będzie się nimi opiekowała i czuwała nad ich drogą.                               
To macierzyńskie powołanie Kościoła w stosunku do osób będących                  
w potrzebie i chorych urzeczywistniało się na przestrzeni jego 
dwutysiącletniej historii w przebogatej serii inicjatyw na rzecz chorych. 
Nie należy zapominać o tej historii ofiarności. Dziś trwa ona nadal na 
całym świecie. W krajach, gdzie istnieją wystarczające systemy publicznej 
opieki zdrowotnej, działalność zgromadzeń katolickich, diecezji i ich 
szpitali oprócz zapewniania opieki medycznej na wysokim poziomie ma 
na celu stawianie człowieka w centrum procesu leczenia i prowadzenie 
badań naukowych z poszanowaniem życia i chrześcijańskich wartości 
moralnych. W krajach, w których systemy opieki zdrowotnej                             
są niewystarczające lub ich brakuje, Kościół stara się zaoferować ludziom 
możliwie jak najwięcej w zakresie opieki zdrowotnej, aby wyeliminować 
śmiertelność niemowląt i wykorzenić niektóre szeroko rozpowszechnione 
choroby. Gdziekolwiek się znajduje, stara się on leczyć, nawet kiedy nie 
jest w stanie przywrócić zdrowia. Obraz Kościoła jako „szpitala 
polowego”, otwartego dla wszystkich zranionych przez życie, jest 
rzeczywistością bardzo konkretną, bowiem w niektórych częściach świata 
tylko szpitale misyjne i diecezjalne zapewniają niezbędną opiekę 
zdrowotną ludności. Jezus pozostawił Kościołowi w darze swoją moc 
uzdrawiania: „Te zaś znaki towarzyszyć będą tym, którzy uwierzą: (…) 
Na chorych ręce kłaść będą, a ci odzyskają zdrowie” (Mk 16, 17-18).                
W Dziejach Apostolskich czytamy opis uzdrowień dokonanych przez 
Piotra (por. 3, 4-8) i Pawła (por. 14, 8-11). Odpowiedzią na dar Jezusa jest 
zadanie Kościoła, który wie, że powinien obejmować chorych takim 
samym jak jego Pan spojrzeniem, pełnym czułości i współczucia. 
Duszpasterstwo służby zdrowia jest i zawsze pozostanie niezbędnym                   
i istotnym zadaniem, które należy realizować z wciąż nowym zapałem, 
poczynając od wspólnot parafialnych aż po najlepsze ośrodki opieki 
zdrowotnej. Nie możemy w tym miejscu nie wspomnieć o czułości                      
i wytrwałości, z jakimi wiele rodzin opiekuje się swoimi dziećmi, 
rodzicami i krewnymi, chronicznie chorymi lub z poważną 
niepełnosprawnością. Opieka świadczona w rodzinie jest nadzwyczajnym 
świadectwem miłości do osoby ludzkiej i winna być otaczana 
odpowiednim uznaniem oraz wspierana przez stosowną politykę. Dlatego 
lekarze i pielęgniarze, kapłani, osoby konsekrowane i wolontariusze, 
członkowie rodzin oraz wszyscy, którzy angażują się w opiekę nad 
chorymi, uczestniczą w tej misji Kościoła. Jest to wspólna 
odpowiedzialność, która podnosi wartość codziennej posługi każdego. 
Maryi, Matce czułości, pragniemy powierzyć wszystkich chorych na ciele 
i duchu, aby umacniała ich nadzieję. Prośmy Ją także, aby nam pomagała 
być otwartymi na chorych braci. Kościół wie, że potrzebuje specjalnej 
łaski, aby mógł sprostać swojej posłudze ewangelicznej w zakresie opieki 
nad chorymi. Toteż zjednoczmy się wszyscy w modlitwie do Matki Pana, 
błagając usilnie, aby każdy członek Kościoła przeżywał z miłością 
powołanie do służby życiu i zdrowiu. Niech Dziewica Maryja wstawia się 
za tym XXVI Światowym Dniem Chorego; niech pomaga osobom chorym 
przeżywać swoje cierpienie w jedności z Panem Jezusem i niech wspiera 
tych, którzy się nimi opiekują. Wszystkim – chorym, pracownikom służby 
zdrowia i wolontariuszom – udzielam z serca Błogosławieństwa 
Apostolskiego.  
Franciszek 

Z PAMIĘTNIKA TRÓJCOWA  
 

W związku z przeżywanymi w naszej 
parafii jubileuszami, w najbliższym 

czasie w biuletynie, będziemy 
umieszczać historię Trójcowa.           

Dobrą i pożyteczną rzeczą jest znać 
historię miejsca, które łączy nas                    

na wspólnej modlitwie i jest chlubą 
Polonii Chicagowskiej od wielu lat. 

Niech w naszych prywatnych modlitwach nie zabraknie 
tych, którzy tworzyli tę świątynie duchowo i materialnie. 

 

SKARBY TRÓJCOWA                                
Witamy w naszej  wspólnocie nowo 

 ochrzczone dzieci:  

Aiden Damian Walega 
Aleksander Lesiak 

  Jacob Anthony Wis    
Gratulujemy nowożeńcom: 

Eva M. Latallo and Zachary P.Allegretti 
 

Wszystkim życzymy Bożego błogosławieństwa.  

WOJCIECH SUMLIŃSKI  
NA TRÓJCOWIE 

 

Klub Gazety Polskiej Chicago -Illinois 
serdecznie zapraszana spotkanie autorskie   

z Wojciechem Sumlińskim -  jednym                     
z najwybitniejszych dziennikarzy śledczych, pisarzem                        

i publicystą, autorem wielu sensacyjnych książek na temat afer, 
zbrodni i korupcji na szczytach władzy III RP.                       

Wojciech Sumliński jest autorem książki wyjaśniającej kulisy 
zabójstwa męczennika naszych czasów                                    

bł. ks. Jerzego Popiełuszki.                                              
Spotkanie odbędzie się 24 lutego w sobotę o godz. 5.00pm                  

w sali przy kościele św. Trójcy.  
Jacek Karwowski 

Przewodniczący Klubu Gazety Polskiej Chicago, IL 



GRUPY  PRZY PARAFII 
 
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. 

Prowadzą ks. Krzysztof i 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 

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 - III sobota miesiąca, godz. 8:00am. 

Prowadzi ks. Proboszcz 
17. Ministranci - sobota godz. 1:00pm i 3:30pm.                     

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

• Ministranci - piłka nożna - poniedziałek, godz. 6:30pm.  
18. Młodzież  

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

19. Orkiestra Dęta „Trójcowo” - niedziela, godz. 11:30am. 
Prowadzi Kazimierz Murzański 

20. Polska Szkoła im. Trójcy Świętej - sobota, godz. 9am-
1:15pm. Prezydent - ks. Proboszcz; Dyrektor - Maria Baran  

21. Polski Program Katechetyczny - niedziela, godz. 
12:00pm-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. Wojciech 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. 2:00pm. Prowadzi ks. Krzysztof  
31. Zespół młodzieżowy - niedziela, godz. 6:00pm. Prowadzi                

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

Marzena Włosek 



 

INTENCJE MSZALNE 
 

11 Lutego - Niedziela  - VI Niedziela Zwykła, Światowy Dzień 
Chorego 
8:00  INTENCJE ZBIOROWE 
10:00 ++ Czesław Janik, Jan, Emilia Czuba   
12:15 ++ Józefę i Aurelię Kozłowski 
12:15 O potrzebne łaski i Boże błog. dla rodziny Wolan i o dar 
nieba dla mamy Eleonory 
4:00 + Wacław Pituch - 6 Msza św. greg.  
8:00 Dziękczynna za dar dzieci z prośbą o Boże błog. dla 
Pauliny, Judyty i Gabrieli  
 
12 Lutego - Poniedziałek  
8:00 O Boże łaski dla parafian, a dla zmarłych o życie wieczne 
8:00 + Wacław Pituch - 7 Msza św. greg. 
8:00 + Józef Brzeziński 
 
13 Lutego - Wtorek   
8:00 O Boże błog. i opiekę Matki Bożej dla pacjentów doktora 
Dąbrowskiego  
8:00 + Wacław Pituch - 8 Msza św. greg. 
8:00 + Helena Brzeziński 
 
14 Lutego - Środa - Środa Popielcowa, św. Cyryla i Metodego 
8:00 + Wacław Pituch - 9 Msza św. greg. 
10:00 O Boże błog. dla Justyny i Mieczysława Wróbel 
7:30 INTENCJE ZBIOROWE 
 
15 Lutego - Czwartek  - bł. Michała Sopoćko 
8:00 + Wacław Pituch - 10 Msza św. greg. 
8:00 + Helena Lackosz w 13 rocz. śmierci 
8:00 + Władysław Michalczuk w 16 rocz. śmierci - int. od syna 
Johna 
 
16 Lutego - Piątek,  - Nabożeństwo Drogi Krzyżowej   
8:00 + Wacław Pituch - 11 Msza św. greg. 
8:00 ++ Monika i Mieczysław Czerep w kolejną rocz. śmierci 
7:30 O dar zdrowia i Boże błog. dla Janusza z okazji urodzin   
 
17 Lutego - Sobota  
8:00 Dziękczynna z prośbą o dalsze łaski dla Bożeny i 
Zbigniewa 
8:00 + Wacław Pituch - 12 Msza św. greg. 
8:00 + Krystyna Wrzesińska  
12.15 Nabożeństwo Drogi Krzyżowej - Polska Szkoła 
 
18 Lutego - Niedziela  - I Niedziela Wielkiego Postu  
8:00  INTENCJE ZBIOROWE 
10:00 + Józef Ciepielewski  
12:15 O Boże dary dla wspólnoty Rodziny Trójcy Świętej 
3:30 Gorzkie Żale  
4:00 + Wacław Pituch - 13 Msza św. greg.  
8:00 Dziękczynna za dar życia, z prośbą o Boże błog. i zdrowie 
dla Marka Skinderowicz z okazji urodzin 
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