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.

19 maja 2019 - V Niedziela Wielkanocna

„Jako chrześcijanie doskonale wiemy, że istnieje ogromne zapotrzebowanie w świecie na wzajemną miłość. Przypomina nam
o tym Jezus w Wieczerniku, dając nowe prawo – prawo miłości, które jest znakiem rozpoznawczym Jego uczniów: „Daję wam
przykazanie nowe, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem; żebyście i wy tak się miłowali wzajemnie.
Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali”. Każdy człowiek odnosi korzyść, gdy
jest kochany. Jednak paradoksalnie największą korzyść odnosi ten, kto kocha innych, daje siebie. Człowiek stworzony na obraz i
podobieństwo Boże nie może bowiem w pełni zrealizować samego siebie inaczej jak tylko poprzez miłość, czyli przez
bezinteresowny, szczery dar z samego siebie. Może warto więc zacząć od małych kroków. Może warto zacząć od małych kroków,
od drobiazgów, by zobaczyć w drugim człowieku Jezusa, któremu możemy pomóc? Bez wzajemnej miłości trudno sobie
wyobrazić normalne funkcjonowanie w domu, w pracy, na ulicy czy w parafii. Dlatego często szukamy miłości wokół siebie.
Wokół nas jest tak wielu ludzi, również takich, o których można powiedzieć „to dobry człowiek”. Niektórzy jednak stwierdzają:
„dobroć dla innych” nie zawsze jest niestety znakiem firmowych chrześcijan. Co trzeba zrobić, aby tak się stało? Jak kochać tych,
których nienawidzimy z racji na wyrządzoną krzywdę, których wpisaliśmy na swoją „czarną listę”? Nie czekajmy z naszym
wyrażaniem miłości, aż będzie za późno. „Jutro nie jest zagwarantowane nikomu, ani młodemu, ani staremu. Być może, że dzisiaj
patrzysz po raz ostatni na tych, których kochasz. Dlatego nie zwlekaj, uczyń to dzisiaj, bo jeśli się okaże, że nie doczekasz jutra,
będziesz żałował dnia, w którym zabrakło ci czasu na jeden uśmiech, na jeden pocałunek, że byłeś zbyt zajęty, by przekazać im
ostatnie życzenie. Bądź zawsze blisko tych, których kochasz, mów im głośno, jak bardzo ich potrzebujesz, jak ich kochasz i bądź
dla nich dobry, miej czas, aby im powiedzieć ‘jak mi przykro’, ‘przepraszam’, ‘proszę’, ‘dziękuję’ i wszystkie inne słowa miłości,
jakie tylko znasz. Nikt cię nie będzie pamiętał za twoje myśli sekretne. Proś więc Pana o siłę i mądrość, abyś mógł je wyrazić.
Okaż swym przyjaciołom i bliskim, jak bardzo są ci potrzebni”. Ks. L. Smoliński

POŻEGNANIE
KS.KRZYSZTOFA JANICKIEGO, SChr
2 czerwca - niedziela
Decyzją przełożonych Księży
Towarzystwa Chrystusowego,
po 4 latach duszpasterskiej posługi ks. Krzysztof zostaje
przeniesiony do parafii Miłosierdzia Bożego w Lombard.
Zapraszamy do udziału w pożegnaniu ks. Krzysztofa,
podczas niedzielnej Mszy św. o godz. 10:00am.
Swoją obecnością, wyraźmy ks. Krzysztofowi
naszą wdzięczność, za uczynione dobro pośród nas.
„Niech Cię Pan błogosławi i strzeże”...
NABOŻEŃSTWA MAJOWE
godz. 7:30pm

Zachęcamy do udziału w modlitwie Litanią
Loretańską. We wtorki nabożeństwo
odbywa się przy grotce Matki Bożej.
„Chwalcie łąki umajone, góry, doliny zielone ...”

Br. PIOTR ALBERT KOCZAJ CFA
19 maja - niedziela
Brat Piotr jest członkiem Zgromadzenia
Braci Albertynów, którzy pomagają
bezdomnym i chorym psychicznie
mężczyznom. W niedzielę 19 maja podczas
Mszy św. o godz. 4:00pm podzieli się z nami świadectwem
życia, a bezpośrednio po Mszy św. w sali pod kościołem
odbędzie się spotkanie z br. Piotrem.
W dniu dzisiejszym, Msza Święta
o godz. 4:00pm będzie sprawowana w intencji
osób, które dokonały zawierzenia się Panu
Jezusowi przez ręce Matki Bożej słowami
św. Ludwika M. de Montfort.
Zapraszamy do wspólnej modlitwy.

BIURO PARAFIALNE
Informujemy, że od czerwca
- na czas wakacji biuro parafialne, będzie zamknięte w czwartki!
9 czerwca - niedziela
Ponawiamy nasze zapraszenie
do udziału w Festiwalu
organizowanym przez naszą wspólnotę. Prosimy
o zarezerwowanie sobie daty i wsparcie nas swoją
obecnością. Wśród wielu nagród znajdują się:
*Główna nagroda: $3,000
* Scooter WOLF RX - 50
* Termomix

LOSY LOTERYJNE
Zachęcamy do zakupienia losów, które wezmą
udział w losowaniu nagród kolejnego
Festiwalu. Można je zakupić ($5) w zakrystii
lub w biurze parafialnym!
Dziękujemy za wsparcie i życzymy dobrej zabawy!
STYPENDIUM IM. H. PYZIKA
Studentów, którzy aktywnie uczestniczą
w życiu parafialnym, prosimy
o zgłaszanie się do zakrystii po aplikacje, które
należy wypełnić ubiegając się o stypendium
im. Harry Pyzika. Termin składania podań mija dnia
31 maja 2019 r. Czekamy na ciebie!

REJSTRACJA DO POLSKIEJ
SZKOŁY!
Rejestracji na rok szkolny 2019/2020.
Regulamin i forma zapisów
dostępne są na stronie szkoły
www.szkolanatrojcowie.com. Przyjmujemy dzieci do
przedszkola od 3 - go roku życia. Po zakończeniu roku
szkolnego wzrasta opłata za szkołę i podręczniki.
OJCIEC JOSEPH VADAKKEL
NA TRÓJCOWIE
24 maja - piątek

Tego dnia o. Joseph Vadakkel odprawi
Mszę św. o godz. 7:30pm oraz poprowadzi nabożeństwo
uwielbienia z prośbą o uzdrowienie. Zapraszamy!
SKARBY TRÓJCOWA
Gratulujemy rodzicom i witamy
w naszej wspólnocie
nowo ochrzczone dziecko:

Jakub Prędki
Niech z pomocą swoich rodziców wzrasta
w wierze.

PARAFIA ŚWIĘTEJ TRÓJCY ZAPRASZA
NA PIELGRZYMKI DO:
Medjugorje, Chorwacji, Albanii, Grecji
Śladami Św. Pawła
23 września – 7 października 2019
cena $2650
W cenę jest wliczony: przelot z Chicago
w obie strony, hotele 3 i 4*, lokalni
przewodnicy, śniadania i obiadokolacje,
bilety wstępu, ubezpieczenie medyczne,
klimatyzowany autokar.
Ziemia Święta i Jordania
Śladami Chrystusa
Rekolekcje w Ziemi Świętej: 15-27 października 2019
cena: $2750
W cenę jest wliczony: przelot w obie strony,
klimatyzowany autokar, hotele 3 i 4*, pełne
wyżywienie (3x dziennie), bilety wstępu,
ubezpieczenie medyczne.
Pełny program na stronie: www.trojcowo.com
Zapisy:
Czarek (630) 292 - 3332 lub Trójcowo (773) 489 - 4140
NOWENNA DO
ŚWIĘTEGO ANTONIEGO
wtorki o 7:30pm.
APEL O POMOC DLA WIKTORII
Wiktoria od urodzenia choruje na nieuleczalną
ciężką postać Artrogrypozy (AMC). Jest to
choroba zajętych wszystkich mięśni i
sztywność stawów. Dziewczynka przeszła już kilka operacji
kończyn dolnych. Obecnie przeszła ciężkie operacje
rekonstrukcji stawów biodrowych i stawu kolanowego z
przeszczepami kości u Dr. Paley z USA. Aby mogła
samodzielnie chodzić, potrzebna jest codzienna intensywna
rehabilitacja w specjalistycznym sprzęcie ortopedycznym
oraz wsparcie na dalsze leczenie. Koszt protez, leczenia oraz
rehabilitacji wyniesie około $ 35 000 Dziękujemy z całego
serca za każdą pomoc dlaWiktorii.Wpłaty lub czeki z
dopiskiem: „DLA WIKTORII” prosimy dostarczać
osobiście lub przesyłać do dnia 29 Maja 2019 na adres:
FUNDACJA DAR SERCA
3860 25 th AVE, SCHILLER PARK
IL 60176

Składka Niedzielna: 12 maja - $6,785
II Składka: Caritas - Pomoc Samotnym Matkom $2,999
Ofiary Online: $100
Wszystkim Parafianom, Przyjaciołom i Gościom
dziękujemy za złożone ofiary. Bóg zapłać!
OFIARY ELEKTRONICZNE
Nasza parafia posiada możliwość składania
donacji poprzez internet. Wystarczy wejść na
stronę www.trojcowo.com lub zeskanować kod.
Strona internetowa jest bezpieczna
i zapewnia wygodę.
Wpłat można dokonywać jednorazowo
lub cyklicznie - korzystając co tydzień.

PIELGRZYMKA DO MONTREALU
3 - 7 lipca
Parafia Świętej Trójcy
zaprasza na 5 dniową autokarową Pielgrzymkę
do Montrealu w Kanadzie.
Opiekun duchowy pielgrzymki: ks. Andrzej Totzke, SChr.
Cena w wysokości $700.00 obejmuje: Przejazd autokarem na
całej trasie pielgrzymki. Bilety wstępów do miejsc
zwiedzanych. Rejs statkiem w Nowym Jorku i nad Niagarą.
Noclegi w hotelach ze śniadaniem. Przewodnicy lokalni.
Cena nie obejmuje: Wyżywienia poza śniadaniami w
hotelach, wydatków osobistych, dopłaty do pokoju
jednoosobowego.
Program zwiedzania: Wyjazd z Chicago 3 lipca bardzo
wczesnym rankiem. Przejazd do Toronto.
Po drodze zwiedzanie Niagara Falls i Toronto. Montreal –
Sanktuarium Św. Józefa, Msza Święta, zwiedzanie miasta.
Nowy York – Zwiedzanie miasta z przewodnikiem,
rejs statkiem dookoła Manhatanu, Strefa Zero, itd.
Filadelfia - zwiedzanie miasta z przewodnikiem. Sanktuarium
Matki Boskiej Częstochowskiej w Doylestown w Pensylwanii
– Msza Święta i zwiedzanie Sanktuarium.
Pittsburgh – kościół z 5000 relikwii – Msza Święta
i zwiedzanie. Powrót do Chicago w niedzielę 7 lipca
w godzinach wieczornych.
Zapisy i informacja: Trójcowo pod numerem
1 (773) 489 - 4140 lub 1 (630) 292 - 3332
Przy zapisie wymagana jest kopia ważnego paszportu,
oraz opłata. Osoby zainteresowane uczestnictwem w
pielgrzymce prosimy o zrobienie rezerwacji.
Ilość miejsc ograniczona. Program na stronie
Trójcowa: www.trojcowo.com.
Pielgrzymka organizowana jest przez Biuro Parafialne.

ŚWIĘCENIA KAPŁAŃSKIE
W POZNANIU
21 maja - wtorek
We wtorek 21 maja, czterech diakonów
Towarzystwa Chrystusowego zostanie wyświęconych
na prezbiterów przez JE ks. bpa Damiana Bryla.
Uroczystość odbędzie się w poznańskiej bazylice
archikatedralnej. Otoczmy ich naszą modlitwą.

ROCZNICA I KOMUNII ŚWIĘTEJ
2 czerwca - niedziela
Tego dnia podczas Mszy świętej
o godz. 12:15pm, odbędzie się rocznica
I Komunii Świętej. Do wspólnej modlitwy zapraszamy dzieci,
które w zeszłym roku poraz pierwszy w pełni
uczestniczyły we Mszy świętej.

8:00 E. Dąbrowska, K. Miari, M. Baran
10:00 W. Alvarado, R. Koczwara, I. Alvarado
12:15 M. Belcik, Z. Kawula, J. Sobotka
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.
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
19 maja - V Niedziela Wielkanocna,
8:00 INTENCJE ZBIOROWE
10:00 ++ Tadeusz Kaganek, Adam i Lucyna Prytuła
12:15 O Boże błog. i dar zdrowia dla wszystkich Matek a
dla zmarłych Matek o dar życia wiecznego
4:00 Za osoby, które dokonły zawierzenia Pana Jezusowi
przez ręce Matki Bożej słowami św. Ludwika M. de
Montfort
4:00 + Magdalena Masłowski - 5 rocz. śmierci
8:00 + Marian Grzebień
20 maja - Poniedziałek,
8:00 O Boże błog. dla parafian, a dla zmarłych o życie
wieczne
8:00 O Boże błog. i dar zdrowia dla wszystkich Matek a dla
zmarłych Matek o dar życia wiecznego
7:30 Dziękczynna za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze
Boże błogosławieństwo dla Kazimierza i Stanisławy
21 maja - Wtorek, VI Nowenna do św. Antoniego
8:00 O Boże błog. i dar zdrowia dla wszystkich Matek a dla
zmarłych Matek o dar życia wiecznego
7:30 ++ Anastazja i Marian Mazur
22 maja - Środa,
8:00 + Stanisław Jarząbek
7:30 INTENCJE ZBIOROWE
23 maja - Czwartek,
8:00 + Helena Bukowska
7:30 ++ Katarzyna i Wojciecj Cieloch
24 maja - Piątek, NMP Wspomożycielki Wiernych,
Spotkanie z Ojcem Joseph Vadakkel
8:00 O Boże błog. dla Magdaleny i Joanny Maziarka
7:30 INTENCJE ZBIOROWE
25 maja - Sobota,
8:00 + Mariusz Maziarka
11:00 ślub: Anna Dusza & Thomas Liszka
3:00 ślub: Joanna Wnorowski & Bartłomiej Danczuk
26 maja - VI Niedziela Wielkanocna,
8:00 INTENCJE ZBIOROWE
10:00 ++ Janina i Zdzisław Roguccy
12:15 O Boże błog. i dar zdrowia dla Teresy Skinderowicz
w dniu urodzin
4:00 Przez wstaw. Matki Bożej Miłosierdzia za żywych
i zmarłych Rycerzy Miłosierdzia Bożego i członków Kół
8:00 + Irena Cygan - 6 rocz. śmierci

