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June 11, 2017 

 

Dear Parishioners and Friends of the Holy Trinity Polish Mission,  

 
This year we celebrate the 14th annual festival of this parish, which occurs in the 
year of the 25th anniversary of our polish school.  
 
The guiding principle behind this type of event is a celebration and act of giving                
to each other what God gives us.  

As a living community of believers, we have many opportunities to pray together, 
but today God gives us the opportunity to celebrate. Let today’s event strengthen 
our ties. So many communities have found their home at Holy Trinity Polish 
Mission. We thank God and ourselves for this wealth. These are the treasures we 
want to preserve for the generations of the future.  

On behalf of the Festival’s Committee, I sincerely thank all of the volunteers, who 
with open hearts were involved in the preparation of this year’s festival. Thank you 
to our generous sponsors – a full list of supporters can be found in the newsletter. 

The income from this year’s festival will be allotted to fund for the restoration                  
of our school building.  

I wish good fun to everyone at this year’s festival and I invoke the blessings                    
of God and the care of the Blessed Mother.  
 
 

 
Fr. Andrzej Totzke SChr 
Director of the Holy Trinity Polish Mission 
  
 



 
 
HOLY TRINITY POLISH MISSION                    
1118 N. Noble Street  | Chicago, IL 60642 - 4015 
tel. 773. 489. 4140  |   fax 773. 489. 5918 
www.trojcowo.com 

  
 
        

 

 11	czerwca	2017  

 

Drodzy Parafianie i Przyjaciele Trójcowa, 

Uczestniczymy w 14-tym Festiwalu Parafialnym naszej wspólnoty, który wypada 
w Roku Jubileuszowym 25 lecia naszej Polskiej Szkoły.  

Niech to nasze świętowanie będzie przepełnione radością i wzajemnym 
obdarowywaniem się darami otrzymanymi od Boga.  

Wszystkich nas tu obecnych łączy jedna wiara, którą wyrażamy i pielęgnujemy 
podczas wspólnej modlitwy, a dzisiaj Bóg daje nam okazję do wspólnego 
świętowania. Dziękujemy Bogu i sobie za to bogactwo. To są skarby o które 
chcemy dbać, by zachować je dla przyszłych pokoleń.  

W imieniu Komitetu Festiwalowego, pragnę serdecznie podziękować wszystkim 
Wolontariuszom, którzy ochotnym sercem zaangażowali się w przygotowanie 
tegorocznego Festiwalu. Dziękuję naszym Sponsorom za wsparcie - pełną ich listę 
umieściliśmy  w biuletynie.  

Pragnę przypomnieć, że tegoroczny dochód, przeznaczony jest na remont budynku 
naszej szkoły. 

Wszystkim uczestnikom tegorocznego Festiwalu życzę dobrej zabawy                                  
i wypraszam Błogosławieństwa Bożego i opieki Matki Najświętszej. 

  
 
 

  
ks. Andrzej Totzke SChr 

Dyrektor Polskiej Misji Duszpasterskiej pw. Trójcy Świętej 























Uczyć trzeba się jak wszędzie 
- ale SUPER ci tu będzie!

   Uczymy: języka polskiego, historii i geografii
      Polski oraz religii z przygotowaniem do 
      sakramentów.

   Zajęcia odbywają się w godz. 9:00-1:00 od
      września do maja.

   Naszą dumą jest wykwalifikowana kadra
      nauczycielska o wieloletnim stażu.

   Organizujemy coroczne imprezy kulturalne 
      i rekreacyjne.

   W każdą sobotę czynna jest szkolna 
      biblioteka i sklepik.

   Posiadamy akredytację szkoły językowej
      wydaną przez stanowy wydział edukacji.







Privileged to help.

Get to a better State®. Get State Farm.
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We’re honored to serve this community for 15 years.Ann Witek ChFC CASL, Agent+1.773.744.7869
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