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. Józef Siedlarz 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.

22 Kwietnia 2018 - IV Niedziela Wielkanocna

Dz 4,8-12 Kamień odrzucony przez budujących stał się kamieniem węgielnym
1 J 3,1-2 Jesteśmy dziećmi Bożymi
J 10,11-18 Jezus jest dobrym pasterzem
Pan Jezus sam siebie nazywa Dobrym Pasterzem, który daje swoje życie za owce. Ofiarując siebie na ołtarzu krzyża,
Jezus potwierdził i wypełnił te słowa całkowicie. Po swoim zmartwychwstaniu przekazał misję pasterską tym, których sam wybiera,
aby ją wypełniali aż po krańce świata i aż do końca czasu.
Dzisiaj rozpoczynamy tydzień modlitw o powołania do służby w Kościele. Codziennie będziemy prosić o nowych kapłanów,
misjonarzy, osoby konsekrowane. Będziemy modlić się, aby wezwani przez Pana żniwa ochotnym sercem przyjęli powołanie,
a także, aby rodziny wspierały tych, których Pan sobie wybrał. Niech błogosławieństwo nowych powołań spocznie również
na naszej wspólnocie. Pamiętajmy również o tych, którzy już odpowiedzieli na Chrystusowe wezwanie. Otoczmy szczególną
modlitwą diakonów przygotowujących się w tym roku do przyjęcia święceń kapłańskich.
W Ewangelii Pan Jezus porównuje siebie do pasterza troszczącego się o swoje owce, czyli o każdą i każdego z nas.
Jest On pasterzem, który oddaje życie za swoje owce, który za nas oddaje życie, abyśmy cieszyli się jego pełnią. Jest On źródłem
i dawcą wszelkiego dobra i jedynie w Nim jest nasze zbawienie, o czym mówi św. Piotr do arcykapłanów i żydowskiej starszyzny.
Słuchajmy zatem słowa Bożego, szukając w nim wskazówek, jak jeszcze bardziej upodobnić się do Tego, który nas obdarza
nieskończoną miłością i czyni z nas swoje dzieci.
ks. Andrzej Totzke, SChr - proboszcz

DZIEŃ ŚWIĘTOŚCI ŻYCIA:
DUCHOWA ADOPCJA- 22 kwietnia

Kontakt:
Zbigniew Sacha (773 330 7562)

TEKST
CODZIENNEJ MODLITWY :
Panie Jezu za wstawiennictwem Twojej Matki Maryi, która
urodziła Cię z miłością oraz za wstawiennictwem świętego
Józefa, „Człowieka Zawierzenia”, który opiekował się Tobą
po urodzeniu, proszę Cię w intencji tego nienarodzonego
dziecka które znajduje się w niebezpieczeństwie zagłady
i które duchowo adoptowałem. Proszę, daj rodzicom tego
dziecka miłość i odwagę, aby zachowali je przy życiu, które
Ty sam mu przeznaczyłeś. Amen.
Istota Duchowej Adopcji wynika z osobistego: modlitewnego i
uczynkowego wstawiennictwa do Jezusa Chrystusa osoby
adoptującej duchowo, wstawiennictwo o pomoc w ratowaniu
od zagłady jednego nieznanego, lecz wybranego przez BogaDawcę Życia zagrożonego aborcją dziecka.
Trwa przez okres 9 miesięcy.
Zachęcamy do podjęcia modlitwy za poczęte dzieci,
zagrożone śmiercią w łonie matki.

Notatka z dnia 9 lipca, 1950 roku
OSTRZEŻENIE
„Z ramienia czynników szkolnych miasta Chicago
otrzymaliśmy prośbę aby zaapelować do rodziców,
by ostrzegali dzieci względem wybijania okien w szkołach
publicznych i parafialnych. Szkoły ponoszą duże straty
z powodu lekkomyślności dzieci. W ostateczności rodzice
i tak płacą za te straty”.
SPOTKANIE
Z PARĄ PREZYDENCKĄ
Osoby, które wyraziły chęć
udziału w spotkaniu
z Prezydentem RP i Pierwszą Damą
zostaną poinformowane o odbiorze wejściówek, gdy dotrą
one na naszą parafię. Przypominamy, że każda Polonijna
parafia posiada ograniczoną liczbę wejściówek, które będą
rozdawane według kolejności zgłoszenia. Przy zapisie oprócz
imienia i nazwiska należało podać dokładną datę urodzenia.

PIELGRZYMKA
DO SANKTUARIUM
MATKI BOŻEJ
WSPOMOŻYCIELKI WIERNYCH
W HOLY HILL
29 kwiecień - niedziela
Serdecznie zapraszamy do udziału w jednodniowej
pielgrzymce do Sanktuarium Matki Bożej w Wisconsin.
Każdy uczestnik pielgrzymki otrzyma
GRATIS BILET na WIELKĄ LOTERIĘ
XV FESTIWALU PARAFIALNEGO.
Do wspólnego modlitewnego pielgrzymowania,
zaprasza Wspólnota Rycerzy Miłosierdzia Bożego.

Notatka z dnia 24 września, 1950 roku
OCHOTNICY DO CHÓRU
„Pragnęlibyśmy widzieć więcej naszej młodzieży obojga
płci w chórze parafialnym. Zatem, uprzejmie prosimy tych,
którzy mają upodobanie do muzyki i większej służby
w kościele, aby z ochotą zapisywali się do chóru.”

APEL Z OKAZJI DNIA MATKI NA RZECZ
KATOLICKIEJ ORGANIZACJI
CHARYTATYWNEJ W ROKU 2018
Janice i jej mąż chorowali na raka, gdy przyszli na zbiórkę
żywności do jedej z lokalizacji Katolickiej Organizacji
Charytatywnej w Chicago. Ponieważ nie mogli pracować,
potrzebowali pomocy by wyżywić córkę oraz zapewnić sobie
odpowiednie pożywienie w czasie choroby Katolicka
Organizacja Charytatywna dała im świeżą żywność, owoce, oraz
warzywa. Zostali również skierowani do odpowiednich służb,
które pomogły im znaleźć tak im potrzebną pomoc w trudnym
okresie życia. Twój dar w Dzień Matki pomoże rodzinom z
naszej okolicy przezwyciężyć trudności. Więcej informacji na:
www.catholiccharities.net.
„ Służba innym daje
prawdziwą siłę. Powinniśmy
służyć innym, zwłaszcza
biednym, słabym i potrzebującym” Papież Franciszek

PODZIĘKOWANIE ZESPOŁU
LAJKONIK
Tancerze i rodzice zespołu Lajkonik, serdecznie
zapraszają na pyszny obiad, który serwować bedą,
w niedzielę 29 kwietnia po Mszach Świętych.
Najserdeczniej dziękujemy za twórczą,
zaangażowaną obecność na naszym koncercie.
Brawo dla dyrektora zespołu, ks. Andrzeja, za piekną
prezentację regionu. Podczas obiadu zaprezentujemy
profesjonalne zdjęcia z koncertu - prosimy o wpis Państwa wrażeń
do naszej kroniki. Wsparcie pozyskane podczas obiadu, zasili
fundusz nowych kostiumów z regionu Kaszuby, które po raz
pierwszy zaprezentowaliśmy na koncercie w Copernicus Center.
Wspomniane stoje zabierzemy na Światowy Festiwal Polonijnych
Zespołów Dzieciecych w Iwoniczu Zdroju, w lipcu 2018 r.
Z góry dziękujemy za poparcie i serdecznie zapraszamy całe
rodziny.

NOWENNA DO DZIECIĄTKA
PRASKIEGO
I ŚWIĘTEGO ANTONIEGO
II WTOREK - 24 kwietnia

Święty Antoni, pod wpływem męczeńskiej
śmierci pięciu franciszkanów, przyjmuje
habit Serafickiego Patriarchy i udaje się
do Maroka, by tam złożyć Bogu w ofierze
swoje życie. Ale inne były plany Boże.
Z powodu ciężkiej choroby zmuszony był wrócić, a burza
morska zapędziła okręt, na którym płynął, na Sycylię.
Nie załamał się, gdy Bóg pokrzyżował jego wzniosłe plany.
Postanowił cierpliwie czekać na dalsze wskazówki Boże,
dokąd Opatrzność Boża go skieruje. Pamiętajmy, że Bóg
czuwa nad każdym naszym krokiem. Bądźmy gotowi przyjąć
z Jego ręki wszystko: nie tylko dobrodziejstwa, ale i krzyże.
Święty Antoni, Ciebie Kościół obdarzył zaszczytnym
przydomkiem "męczennik z pragnienia". Uproś nam u Boga
tę łaskę, abyśmy zawsze pragnęli spełnienia się Jego świętej
woli i zbawienia duszy, a zrządzenia Opatrzności
przyjmowali chętnie, z miłością i spokojem.
Zapraszamy do udziału w Nowennie we wtorki
o 7:30pm.

ŚWIĘTY WOJCIECH, BISKUP
I MĘCZENNIK, PATRON POLSKI
Przez zasługi św. Wojciecha, udziel nam, Boże,
grzechów odpuszczenia. Przez zasługi
św. Wojciecha, naucz nas, Boże, odradzać
się przez łaskę świętych sakramentów,
żyć w pobożności i trwać w miłości Twojej.
Przez zasługi św. Wojciecha, spraw, Boże, aby Polska życiem
chrześcijańskim chwałę Ci oddawała. Przez zasługi
św. Wojciecha, spraw, Boże, aby naród polski swych świętych
posłannictw dopełnił. Przez zasługi św. Wojciecha, spraw,
Boże, abyśmy wszyscy po cnotliwym życiu rajskiego wesela
dostąpić mogli. Amen (kard. August Hlond)
W uroczystość św. Wojciecha, bp i męczennika, modlimy się
za naszą Ojczyznę. Msza Święta o godz. 8:00am
Składka: 8 kwietnia: $5,332.64
Wszystkim Parafianom, Przyjaciołom i Gościom dziękujemy za
złożone ofiary. Bóg zapłać!

REJSTRACJA DO POLSKIEJ SZKOŁY!
Rejestracji na rok szkolny 2018/2019
można dokonać
w każdą sobotę od godziny 9.00 do 13.00
w sekretariacie szkoły lub za pośrednictwem poczty.
Regulamin i forma zapisów dostępne są na stronie szkoły
www.szkolanatrojcowie.com. Przyjmujemy dzieci do
przedszkola od 3- go roku życia.
Zapraszamy !

PIELGRZYMKA DO LIBANU:
„Śladami św. Charbela”
Od 17 – 28 września 2018
Opiekunem duchowym
pielgrzymki będzie
ks. Andrzej Totzke 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 starożytnych kultur
fenickich. Pełny program na stronie
Trójcowa.
Informacja i zapisy pod numerami
(630) 292-3332 oraz (773)489-4140.
ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE
Do sakramentu małżeństwa
przygotowują się:
Angelica Nizio & Kyle Michael Kantarek
( II zapowiedź)
Mary Myers & Mateusz Szulakowski
(I zapowiedź)
Adrianna Jeleśniańska & Jakub R. Misterka
(I zapowiedź)
Agnieszka Pieronek & Maciej Skrzyniarz
(I zapowiedź)
Katherine Gurbisz & James Czarnecki
(I zapowiedź)
Magdalena Harasimowicz & Karol Sikora
(I zapowiedź)
Kathryn Mary Hoover & Michał Sowa
(I zapowiedź)
Paula Grzebień & Bartłomiej K. Ciężobka
(I zapowiedź)
Eliza Tybor & Gregory Mazur
(I zapowiedź)
Paulina Perhon & Peter Łukaszczyk
(I zapowiedź)

8:00 A.Kowalski, E. Dąbrowska, B. Pys
10:00 L. Drozdowski, A. Wincenciak, A. Bielański
12:15 T.Wasąg, A. Bigos, P. Majewski
4:00 Rycerze Miłosierdzia
8:00 Młodzież

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.
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. 9am1:15pm. 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
22 Kwietnia - IV Niedziela Wielkanocna,
8:00 INTENCJE ZBIOROWE
10:00 + Jolene Cieniawski w 1 rocz. śmierci
12:15 O Boże błog. i dar zdrowia dla Ewy i Józefa w rocz.
sakramentu małżeństwa
4:00 Przez wstaw. Matki Bożej Miłosierdzia za żywych
i zmarłych Rycerzy Miłosierdzia Bożego i członków Kół
Koronkowych, ich rodziny oraz Księdza opiekuna
8:00 Dziękczynna za 25 lat sakramentu małżeństwa Beaty i
Jerzego Zagórskich z prośbą o Boże błog. i opiekę Matki Bożej
na dalsze wspólne lata
23 Kwietnia - Poniedziałek, Św. Wojciecha - bp i męczennika
8:00 O Boże łaski dla parafian, a dla zmarłych o życie wieczne
8:00 O potrzebne łaski, Boże błog. i dar zdrowia dla
ks. Wojciecha Baryskiego w dniu imienin
8:00 + Wiesław Pużewski
24 Kwietnia - Wtorek, II Nowenna do św. Antoniego
8:00 + Hieronim Kowalski w 14 rocz. śmierci
8:00 + Maria Skocz w 10 rocz. śmierci
7:30 O Boże błog., zdrowie i potrzebne łaski dla Krzysztofa
Pędzimąż
25 Kwietnia - Środa, Św. Marka Ewangelisty
8:00 + Katarzyna Grymkowska
8:00 ++ Za wszystkie dusze w czyśccu cierpiące
7:30 INTENCJE ZBIOROWE
26 Kwietnia - Czwartek
8:00 O łaskę zdrowia, Boże błog. i pokój wewnętrzny dla
Heleny
8:00 ++ Za zmarłych z rodziny Sieczka, Bąk, Kowal, Koc
27 Kwietnia - Piątek, 4 rocz. kanonizacji św. Jana Pawła II
8:00 ++ Za wszystkie dusze w czyśccu cierpiące
7:30 Dziękczynna za dar życia z prośbą o zdrowie, potrzebne
łaski na dalsze lata dla Alicji Kaźmierczuk z okazji urodzin
28 Kwietnia - Sobota, św. Joanny Beretty Molla
8:00 ++ Władysławę i Jana Skinderowicz i zmarłych z rodziny
8:00 + Marian Grzebień
29 Kwietnia - V Niedziela Wielkanocna
8:00 INTENCJE ZBIOROWE
10:00 Dziękczynna za 4 lata sakramentu małżeństwa Marii i
Adama, z prośbą o Dary Ducha św., Boże błog., i opiekę Matki
Bożej na dalsze wspólne lata
12:15 + Czesław Biliński w 8 rocz. śmierci
4:00 + Kazimiera Riechman
8:00 + Ryszard Kot

