
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 

18 czerwca 2017 - BO E CIA O 

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:  
Od poniedzia ku do pi tku: od 9:00am do 1:00pm  
oraz od 2:00pm do 5:00pm.  
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. 

CHLEB YCIA WIECZNEGO 
Uroczysto  Bo ego Cia a jest wi tem uwielbienia i dzi kczynienia za dar 
Eucharystii. W tym dniu chrze cijanie gromadz  si  wokó  o tarza, aby 
kontemplowa  i adorowa  tajemnic  wiary, pami tk  ofiary Chrystusa, przez 
któr  przyniós  On wszystkim ludziom zbawienie. Doskonale znaczenie 
Eucharystii rozumieli pierwsi chrze cijanie, którzy zach cali si  wzajemnie                
do przyjmowania Komunii w. s owami: pójd my po ycie, po moc, po mi o , 
po wi to ! 

Jezus najpierw zst pi  z nieba na ziemi , y  przez 33 lata i naucza  o królestwie Bo ym, a tu  przed swoj  mierci  
krzy ow  zostawi  nam w swoim testamencie Naj wi tszy Sakrament. A kiedy zmartwychwsta  i wst pi  do nieba,                 
to jednocze nie pozosta  z nami, na ziemi –  z Cia em i Dusz : pod postaci  chleba i wina. Czy jednak naprawd                  
w to wierzymy? Od braku wiary lub chwilowego zw tpienia nikt nie jest wolny. wiadczy o tym cud w Macerata we 
W oszech. Rankiem 15 kwietnia 1356 r., pewien kap an odprawia  Msz  w. w ko ciele benedyktynek. Podczas konsekracji 
dopu ci  si  on krótkiej chwili zw tpienia w realn  obecno  Chrystusa w Eucharystii, gdy nagle przy amaniu Chleba,                
z Hostii pop yn a krew. R ce mu zadr a y i krople krwi upad y na korpora  pod kielichem. Po zako czeniu Mszy w. 
kap an po pieszy  do biskupa, który nakaza  splamiony korpora  podda  kanonicznemu badaniu w katedrze. Cud ten zosta  
porównany do s ynnego cudu w Bolsena z 1236r., który da  pocz tek wi tu Bo ego Cia a. Komisja potwierdzi a 
autentyczno  cudu i korpora  z plamami krwi zosta  wystawiony do publicznej adoracji. Krwawe plamy wyra nie 
widoczne na korporale, uznane s  za Naj wi tsz  Krew Zbawiciela. Relikwiarz zawieraj cy cenny skarb przetrwa  burzliwe 
koleje losu a jego zawarto  do dzi  czczona jest w kaplicy katedry Macerata – szczególnie w oktawie Bo ego Cia a. 
Chrystus powiedzia  kiedy  do s uchaj cych go ludzi, którzy mieli dok adnie takie same problemy jak my: „Cia o moje jest 

prawdziwym pokarmem, a Krew moja jest prawdziwym napojem”. A „je li kto spo ywa ten chleb, b dzie y  na wieki”.                 
I wtedy byli tacy, którzy uwierzyli, jak równie  tacy, którzy odeszli do tzw. swoich spraw. I w ród nas s  tacy, którzy 
przyjm  te s owa z wiar ; inni mo e si  nad nimi zastanowi ; a jeszcze inni pewnie odejd  i wróc  do siebie bez adnej 
reakcji, jakby nic si  nie sta o. A co ty zrobisz? ks. Leszek Smoli ski 



NCYC (The National 
Catholic Youth Conference) 

Indianapolis 
W dniach od 16-19 listopada 
o r g a n i z u j e m y  w y j a z d                
dla m odzie y do Indianapolis 

na Miedzydiecezjalane Spotkanie M odych ze Stanów 
Zjednoczonych. Zapisy i spotkanie organizacyjne odb dzie 
si  4 czerwca po Mszy w. o godz. 12:15pm w ko ciele. 
Przy zapisach obowi zuje depozyt w wysoko ci $100. Jest 
tylko jeden termin zapisów, który uwarunkowany jest 
zg oszeniem m odzie y do naszej Archidiecezji Chicago. 
W programie przewidziane s  ró ne warsztaty, koncerty 
chrze cija skie, spotkanie z ciekawymi osobami. Jest to 
spotkanie dla m odzie y który ka dy znajdzie co  dla siebie. 
Zach cam osoby, które bra y udzia  w wiatowych Dniach 
M odzie y w Polsce. To spotkanie ma podobny charakter, 
ale bez udzia u Papie a Franciszka. 
Koszt $600. Do tego wyjazdu b dziemy si  przygotowywa  
poprzez zbieranie dofinansowania na wyjazd. Diecezja                
na ka d  osob  dofinansowuje $60. B dziemy organizowa  
kawiarenk  parafialn , ciasto, kawa, herbata, obiady tak, 
eby zminimalizowa , na ile si  da, koszty tego wyjazdu. 

Zapisy i wi cej informacji u ks. Krzyszofa 773 822 9034.    
Zobacz promo: https://www.youtube.com/watch?
v=C4ST3IZvRTQ 

 MIESI C CZERWIEC 
Miesi c czerwiec po wi cony jest Sercu 

Pana Jezusa. W naszym ko ciele w ka dy 
pi tek miesi ca czerwca o godz. 7:30pm 

zapraszamy na nabo e stwo  
do Naj wi tszego Serca Pana Jezusa. 

Zach camy do codziennego odmawiania 
Litanii do Naj wi tszego Serca Pana 

Jezusa w naszych domach,  
aby wynagrodzi  Panu Bogu wszystkie 

nasze grzechy i nieprawo ci.  

„Jezu cichy i pokornego serca,  

uczy  serca nasze wed ug Serca Twego” 

 UROCZYSTO  NAJ WI TSZEGO  
CIA A I KRWI PA SKIEJ - BO E CIA O 

Dzisiaj obchodzimy Uroczysto  
Bo ego Cia a.  

W Eucharystii obecny jest Chrystus 
realnie i prawdziwie w swoim Ciele  
i Krwi pod postaci  chleba i wina. 
Najpi kniejszym uczczeniem Boga 

jest czestnictwo we Mszy w.  
i przyj cie Komunii.  

Uroczyst  Msz  w. jest o godz. 
10:00am, a nast pnie procesj   

do czterech o tarzy.  
Uwaga, tego dnia  nie b dzie Mszy w.  

o godz. 12:15 pm. 
 

Przez ca y tydzie  (od poniedzia ku do pi tku) trwa  

b dzie Oktawa Bo ego Cia a. Zapraszamy na Msz  w.  

na 7:30pm i Litani  do Naj wi tszego Serca Jezusa. 

SKARBY TRÓJCOWA 
Gratulujemy rodzicom i witamy w naszej  

wspólnocie nowo ochrzczone dziecko:  
Sebastian LLanos. 

 

Gratulujemy nowo e com:  
Monika i Marcin Lozowski,  

Izabela i Leszek Koson,  
Joanna i Grzegorz Rachwalski 

 
Wszystkim yczymy Bo ego b ogos awie stwa.                         

DZIE  OJCA  
Dzisiaj obchodzimy Dzie  Ojca.  

W naszym ko ciele zostanie  
odprawiona Nowenna Dziewi ciu 

Mszy w. Prosimy o wzi cie  
specjalnych kopert i wpisanie  
imion yj cych lub zmar ych 

ojców. Wype nione koperty nale y  
przynie  do zakrystii  

lub z o y  na tac .  
Wszystkim Ojcom yczymy Bo ego b ogos awie stwa  

oraz wszelkich potrzebnych ask w yciu rodzinnym  

i osobistym. Rado  i u miech na twarzy waszych dzieci  

niech b dzie nagrod  za wszelki trud. 

PODZI KOWANIE ZA ZORGANIZOWANIE  
XIV FESTIWALU 

Tydzie  temu wspólnie 
celebrowalimy nasz 
coroczny Festiwal 

Parafialny. Pragniemy 
serdecznie podzi kowa  

Komitetowi 
Festiwalowemu. 

Dzi kujemy cz onkom 
Rady Parafialnej, 

Zespo owi „Vox Domini”, Scholi „Dzieci Pana 

Boga”, Zespo owi Pie ni i Ta ca „Lajkonik”  
i wszystkim Wolontariuszom reprezentuj cym grupy 

i organizacje zwi zane z Trójcowem.  
Wdzi czni jeste my osobom, które przygotowa y  

Festiwalowy Biuletyn oraz osobom, które 
prowadzi y tegoroczny Festiwal. 

Wielki s owa podzi kowanie kierujemy  
do  wszystkich osób pracuj cych wytrwale w 

kuchni. Pa stwu Mulicom sk adamy serdeczne Bóg 
zapa a  za ofiarowanie wszystkich produktów 

spo ywczych do kuchni. Serdecznie dzi kujemy 
wszystkim Parafianom, Przyjacio om i Go ciom  

za uczestnictwo w Festiwalu. Niech Bóg 
wynagradza Wasz  dobro . 

ks. Andrzej Totzke SChr  

wraz z Parafianami 



Zes anie Ducha wi tego, 4 czerwca: $5,039.00 
Fundusz remontu sali parafialnej: 

$168,070.00 
Fundusz remontu drzwi ko cio a: 

$83,678.20 
Fundusz remontu katakumb: $19,084.00 
Wszystkim Parafianom, Przyjacio om  

i Go ciom dzi kujemy za z o one ofiary. Bóg zap a ! 

ZAPOWIEDZI PRZED LUBNE   
Do Sakramentu Ma e stwa przygotowuj  si :  

Rados aw Gajda i Anna Galas (II) 

PIELGRZYMKA DO ZIEMI WI TEJ  
I JORDANII 17–30 pa dziernika 2017 

Jerozolima, Betlejem, 
Nazaret, En Kerem, Hajfa, 

Tyberiada, Cezarea 
Filipowa, Geraza, Amman, 

Petra, Jerycho, En Gedi, 
Morze Martwe, Kana 

Galilejska, Góra Tabor, Góra Nebo, 
Tel Aviv. Opiekun duchowy ks. 

Andrzej TotzkeTChr. Cena: $ 2750. 
W cenie: opieka przewodnika, 

samolot w obie strony, 
klimatyzowany autokar, hotele *** 
oraz pe ne wy ywienie (trzy posi ki dziennie) oraz bilety 

wst pów. Zapisy do ko ca maja. Informacje i zapisy  
pod numerem 630 292 3332 lub 773 489 4140.  

    

 
  8:00 B. Pys, J. Wudarczyk, E. D browska 
10:00 E. Majchrowska, K. Bednarowski, Z. Sacha 
12:15 T. Was g, M. Kedryna, P. Majewski 
  4:00 Rycerze Mi osierdzia Bo ego 
  8:00 M odzie  

BIURO PARAFIALNE 
Biuro parafialne jest czynne  

od poniedzia ku do pi tku od godz. 9:00am  
do 1:00pm oraz od 2:00pm do 5:00pm.  

W soboty i niedziele biuro jest nieczynne. 

GODZINA MI OSIERDZIA  
I ADORACJA NAJ W. SAKRAMENTU  

Zapraszamy i gor co zach camy  
do uczestnictwa w Godzinie Mi osierdzia  
oraz adoracji Naj w. Sakramentu od godz. 
3:00pm do 7:30p w ka dy pi tek i od godz. 

3:00pm  do 4:00pm w ka d  niedziel . 

PO EGNANIE SIÓSTR 
 Dzi kujemy s. Krystianie 

Pucik MChR i s. Annie 
Strycharz MChR za pos ug  

w Polskiej Misji  
na Trójcowie. Pragniemy dzi  

wyrazi  nasz  wdzi czno  
ycz c Siostrom Bo ego 

b ogos awie stwa i potrzebnych ask  
w nowym miejscu. Bóg zap a  i szcze  Bo e!     

RYCERZE MI OSIERDZIA BO EGO  
Dzisiaj Rycerze Mi osierdzia 

Bo ego zapraszaj  na 3:00pm - 
Godzina Mi osierdzia Bo ego i na 

4:00pm - Msza w. w intencji 
ywych  i zmar ych Rycerzy  

i cz onków Kó  Koronkowych,  
za ksi dza opiekuna i ich Rodzin. Po Mszy w. odb dzie si   

spotkanie formacyjne  dla Wspólnoty Rycerzy 
Mi osierdzia Bo ego i cz onków Kó  Koronkowych.  

X ROCZNICA MIERCI  
KSI DZA W ADYS AWA GOWINA 

p. ks. W adys aw Gowin SChr, kap an 
Towarzystwa Chrystusowego (02.23.1927–

06.16.2007) by  pierwszym Dyrektor 
Polskiej Misji Duszpasterskiej wi tej 

Trójcy w Chicago w  latach 1988–2002.  
W pi tek, 16 czerwca, min a dziesi ta rocznica jego 

mierci. Msza w. za p. ks. W adys awa Gowina zostanie 
odprawiona dzisiaj, 18 czerwca, o godz. 10.000pm 



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.5:00pm. 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 Kandefer 
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 Kandefer 
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: Lucyna Czyszczon 
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 
 

18 czerwca -  Uroczysto  Bo ego Cia a  
  8:00 W intencji ywych i zmar ych Ojców 
  8:00 O Bo e b og. dla Zosi w rocz. chrztu 
10:00 Dzi kczynna z pro ba o Bo e b og. dla Antoniego  
 i Jolanty z okazji 40 rocz. lubu. 
10:00 Dzi kczynna z pro b  o zdrowie i Bo e b og.  
 dla Katarzyny i Cezarego z okazji 24 rocz. lubu  
10:00 +ks. W adys aw Gowin SChr w 10 rocz. mierci 
10:00 Helena Brzezi ski intencja od córki 
12:15 Nie ma Mszy 
 4:00 O szcz liwe rozwi zanie dla Marysi Langowskiej  
 i b ogos awie stwo dla jej dziecka  
  8:00 O Dary Ducha w. i ask  pogodzenia nauki  
 z macierzy stwem oraz zdanie egzaminu  
 dla Magdaleny 
19 czerwca - Poniedzia ek 
8:00 Za yj cych i zmar ych parafian 
8:00 +Zdzis aw Olender w rocz. mierci intencja  
 od rodziny 
7:30 W intencji ywych i zmar ych Ojców 
20 czerwca - Wtorek 
8:00 O Bo e b og. i opiek  NB dla ks. prob. Andrzeja 
 Totzke 
8:00 +Konrad Olender intencja od rodziny 
7:30 W intencji ywych i zmar ych Ojców 
21 czerwca - roda, w. Alojzego Gonzagi 
8:00 W intencji ywych i zmar ych Ojców 
8:00 ++Stanis aw i Ludomira Smole scy 
8:00 +Dolores Kasprzak 
7:30 INTENCJE ZBIOROWE 
22 czerwca - Czwartek 
8:00 Przez wstaw. w. Charbela i w. Rity w intencji Bogu 
 wiadomej 
8:00 W intencji ywych i zmar ych Ojców 
8:00 Za zmar  Józef , Jana i Zbigniewa Kurzyd o 
7:30 W intencji ywych i zmar ych Ojców 
 

23 czerwca - Pi tek, Uroczysto  NSPJ 
8:00 W intencji ywych i zmar ych Ojców 
8:00 +Janusz Wolski 
7:30 O Bo e b og. i potrzebne aski dla Marzeny W osek  
 z okazji urodzin 
24 czerwca - Sobota, Narodzenie w. Jana Chrzciciela  
8:00 W intencji ywych i zmar ych Ojców 
8:00 ++Danuta, Janina i Jan P o scy 
8:00 +Kazimierz Wasilewski 
25 czerwca - XII Niedziela Zwyk a 
  8:00 +Boles aw Kurzyd o int. od rodziny Brzezi skich  
10:00 O Bo e b og. i potrzebne aski dla Karoliny z ok.18 
 urodzin oraz dla Krzysztofa i Patryka z ok. 11 urodzin 
10:00 ++Taduesz Kaganek, Genowefa, Krystyna 
 Pasterska, ks. Edward Lis 
12:15 O Bo e b og. dla Kingi w dniu urodzin 
12:15 +Boles aw Krzyd o int. od rodziny Kurzyd o 
  4:00 Przez wstawiennictwo MB Mi osierdzia za ywych  
 i zmar ych Rycerzy Mi osierdzia Bo ego i cz onków 
 Kó  Koronkowych, za ksi dza opiekuna i ich rodzin  
  8:00 W intencji ywych i zmar ych Ojców 


