
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. Krzysztof Janicki SChr  - Asystent  
               Ks. Józef Siedlarz SChr - Asystent  
  Siostry Misjonarki Chrystusa Króla (773 227 9826) 
  Sr. Agnieszka Kortiak MChR 
  Sr. Gertruda Szyma ska MChR   
  Sr. Hiacynta Ratajczak MChR 
 

   Organista - Mariusz Pluta tel. 773 640 1379 

BIULETYN  NIEDZIELNY 

24 Czerwca 2018 - XII Niedziela Zwyk a  

MSZE W. NIEDZIELNE: 8:00am, 10:00am, 12:15pm,      
            4:00pm, 8:00pm 
MSZE W. W TYGODNIU: pon - pt 8:00am, w ka d  rod  
i pi tek o 7:30pm,w sobot  o 8:00, w Pierwszy Czwartek mie-
si ca o 7:30pm, w Pierwsz  Sobot  miesi ca o 6:30pm. 
NABO E STWA: 
 Nabo e stwo do w. Józefa - roda, po Mszy o godz. 8:00am 
 Nowennna do MBN Pomocy - roda, o godz. 7:30pm 
 Godzinki do NMP - niedziela,  o godz. 7:30am 
 Godzina Mi osierdzia: pi tek i niedziela -  o godz. 3:00pm 
 Nabo e stwo do w. Charbela - Czwartek przed I pi tkiem 

miesi ca o godz.  6:30pm 
 Sakrament pojednania i pokuty - I pi tek miesi ca 6:30pm                         

nabo e stwo uwielbienia z pro b  o uzdrowienie po Mszy 
w. o godz. 7:30pm 

 Nabo e stwo Maryjne z procesja wiat a -  I sobota miesi ca 
o godz. 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. 

                     
 

 
 
 
 

 
 

                                                                            Iz 49,1-6 
     Ps 139 

                   Dz 13,22-26 
                               k 1,57-66.80 

 

 

Zachariasz nape niony Duchem wi tym wy piewa  pi kny kantyk, w którym pojawia si  prorocza my l dotycz ca misji Jana 
Chrzciciela: �Ty, dzieci , zwa  si  b dziesz prorokiem Najwy szego, gdy  pójdziesz przed Panem przygotowa  Mu drog �. Jan ma 
wprowadzi  lud Starego przymierza w Nowe Przymierze w Chrystusie. Ma za zadanie przygotowanie drogi na przyj cie Mesjasza 
nios cego ludziom zbawienie. Narodzenie Jana Chrzciciela jest okazj , aby wyrazi  Bogu wdzi czno  za dar ycia. Pan okazuje 
�wielkie mi osierdzie� nad kobietami, które � podobnie jak El bieta � wspó pracuj  z Bogiem w przekazywaniu daru ycia.               
I dzi ki ich otwarto ci, rodzi si  nowe ycie. Wydarzenie z Ain Karim u wiadamia nam, e ka de ycie jest warto ciowe, jest 
cudem mi osierdzia. W tym dziele mi osierdzia cz sto po redniczy Maryja. I to, co po ludzku niemo liwe � jak w przypadku 
E l b i e t y  i  Z a c h a r i a s z a  �  s t a j e  s i  r e a l n e  d z i k i  w s p a r c i u  z  W y s o k a .                
W ubieg  niedziel  po egnali my s. Gertrud  Szyma sk  MCHR i ks. Józefa Siedlarza, SChr. Szczególnie my ksi a i siostry 
dzi kujemy za prawie dwudziestoletni  pos ug  siostry Gertrudy. To dzi ki Siostrze nasza plebania by a prawdziwym domem. 
Jeste my wdzi czni za talent kulinarny i zaanga owanie siostry w budowaniu wspólnoty sto u. Z ca ego serca dzi kujemy za ka de 
dobro otrzymane od Siostry. Zapewniamy o naszej pami ci modlitewnej i polecamy Siostr  opiece w. Gertrudy. egnaj c równie  
ks. Józefa Siedlarza, SChr, który po kilkumiesi cznym pobycie na Trójcowie, rozpoczyna swoj  pos ug  w Hamtramck, MI, 
yczymy powrotu do pe ni zdrowia i owocnej pracy duszpasterskiej na nowej placówce. Pragn  poinformowa , e rozpocz em 

urlop w Polsce. Ju  niebawem s. Agnieszka i ks. Krzysztof , równie  udaj  si  na zas u ony urlop. Podczas naszej nieobecno ci, 
opiek  duszpastersk  b dzie sprawowa  ks. Wies aw Wójcik, SChr, któremu yczymy b ogos awionego czasu na Trójcowie.   

ks. Andrzej Totzke, SChr - proboszcz      

mailto:parafia@trojcowo.com
http://www.trojcowo.com


WAKACJE PO 
CHRZE CIJA SKU 

 
 

Bior c urlop od codziennych 
obowi zków, zdarza si  niektórym 

bra  " urlop od swego chrze cija stwa.               
Podczas wakacji ró nie bywa nawet z niedzieln  Msz  w. 

Jak zatem nada  naszym wakacjom rys chrze cija ski?   
 

SIEDEM WSKAZÓWEK 
 

*  sprawd  gdzie jest najbli szy ko ció  

*  sprawd  kiedy odprawiana jest niedzielna Msza w. 

*  sprawd  godziny spowiedzi wi tej 
*  zacznij dzie  od modlitwy  

*  zako cz dzie  modlitw  

*  odwiedzaj ko cio y w celach religijnych ale i  
zabytkowych  

*  wyci gnij r k  po dobr  katolick  ksi k  lub czasopismo  

KS. PROF. TADEUSZ GUZ NA 
TRÓJCOWIE  

22 czerwca - pi tek  
 

Tego dnia odprawi Msz  w. o godz. 7:30pm, 
wyg osi kazanie, a bezpo rednio po Eucharystii 

odb dzie si  spotkanie dyskusyjne w sali pod ko cio em.            
Ks. prof. Tadeusz Guz uko czy  studia teologiczne                           

i filozoficzne na Katolickim U niwersytecie L ubelskim.                   
Po dwuletniej pracy na parafii skierowany przez                         

biskupa na studia filozoficzne.  
Ks. Guz zajmuje si  krytyk  nauk L utra i protestantyzmu. 
Zarzuca L utrowi, e swoj  nauk  uwa a  za �s d samego 

Boga�, a siebie samego za s dzi  anio ów.  

PIELGRZYMKA LADAMI 
W. CHARBELA 

 

Z naszej Parafii jest organizowana  
12-to dniowa Pielgrzymka                       

do L ibanu                                      
� ladami  w. Charbela�. 

     W dniach 17 � 28 wrze nia 2018 
Opiekunem duchowym  

pielgrzymki b dzie  
             ks. Andrzej Totzke SChr.  

W L ibanie odwiedzimy miejsca zwi zane 
 z yciem w. Charbela: dom rodzinny, pustelni  gdzie 
mieszka  wi ty, uczestniczy  b dziemy w procesji do 

grobu wi tego i w spotkaniach z osobami, które zosta y 
uzdrowione za jego wstawiennictwem. Zobaczymy równie  
biblijny Sydon i Tyr, oraz inne miejsca staro ytnych kultur 

fenickich. Pe ny program na stronie Trójcowa. 
    Informacja i zapisy pod  numerem                                   

(630) 292-3332 
    Zapisy do 10 lipca. 

 
 

 

 

�  Trójowow wychowuje intelektualnie i 
duchowo od 1992 r.�  

 
 

ZAPISY DO POLSKIEJ 
SZKO Y  

 
 

U przejmie informujemy, e jest 
jeszcze mo liwo  zapisania dzieci do polskiej szko y. 
Rejestracji mo na dokona  w biurze parafialnym, w 
zakrystii, oraz drog  pocztow  wysy aj c form  
rejestarcyjn  i czek na minimum $ 100.  
 

Przyjmujemy dzieci do grup przedszkolnych ju  od 3�go 
roku ycia. Mamy równie  klasy dwuj zyczne dla dzieci, 
które nie pos uguj  si  j zykiem polskim. Szczegó owe 
informacje na stronie szko y www.szkolanatrojcowie.com,                           
lub pod numerem telefonu 312 929 9901. 
 

Wcze niejsza rejestracja gwarantuje szybsze i sprawniejsze 
zaplanowanie nowego roku szkolnego. 
 

WI CI TEGO TYGODNIA  
 

24 czerwca - Narodzenie 
 w. Jana Chrzciciela  

 

Jan Chrzciciel urodzi  si  w Judei, jako 
syn kap ana Zachariasza i El biety.               

By  krewnym Jezusa Chrystusa.                       
W m odym wieku uda  si  na pustyni , 
gdzie podj  ycie ascety. Na prze omie 

28/ 29 roku nad Jordanem, w pobli u 
Jerycha, rozpocz  publiczne nauczanie           

o nadchodz cym Królestwie Bo ym oraz udziela  chrztu 
pokuty. Wskaza  na Jezusa jako oczekiwanego Baranka 

Bo ego i nazwa  Go Mesjaszem.  
Jan Chrzciciel wyst pi  przeciw królowi Herodowi 

Antypasowi, pot piaj c jego kazirodcze ma e stwo z 
Herodiad , bratow . Zosta  przez niego uwi ziony i ci ty. 

Mia  wtedy trzydzie ci kilka lat.  
 
29 czerwca - w. Piotra 

i Paw a, Aposto ów 
 

 Dwa filary � Piotr i Pawe , spójrzmy 
pokrótce na ycie ka dego z nich. 
Szymon, zwany Piotrem, prosty rybak 
z Betsaidy, by  stosunkowo dobrze 
sytuowany, a przy tym pobo ny. Tak 

jak inni ydzi oczekiwa  Mesjasza. Wraz ze swoim bratem 
Andrzejem zosta  przez samego Jezusa wezwany, aby by  
�rybakiem ludzi�. Piotr sta  si  ksi ciem wszystkich aposto ów. 
Dotar  ze wiadectwem Ewangelii do Rzymu. Tam te  poniós  
mier  za czasów Nerona, mi dzy 64 a 67 rokiem. Natomiast 

Szawe  z Tarsu, zwany pó niej Paw em, przez kilka lat pod 
kierunkiem Gamaliela uczy  si  prawa ydowskiego i 
zapoznawa  si  z histori  swojego narodu. Potrafi  te  
wytwarza  namioty z p ótna i skór. Pocz tkowo Szawe  bra  
udzia  w prze ladowaniach chrze cijan, ale po nawróceniu pod 
Damaszkiem zacz  g osi  Ewangeli , zak ada  liczne 
wspólnoty. Aresztowany, mieszka  w Rzymie przez trzy lata. 
Tam te  zosta  stracony za czasów Nerona, oko o 65 roku. 

http://www.szkolanatrojcowie.com,


 
 
 
 

8:00 M.Baran, A.Obodzi ska, E.D browska 
10:00 D.E lakowski,Z.Sacha, B.E lakowski 
12:15 A.Bigos, O.Bigos, P.Majewski  
4:00 Rycerze Mi osierdzia 
8:00 M odzie   

ZAPOWIEDZI PRZED LUBNE  
 

Do sakramentu ma e stwa przygotowuj  si : 
Anita Burak & Przemys aw Wilk  

( III zapowied )  
Josselyn Wadolny & Christopher Kula 

( III zapowied )  
Angelica Czachor & Sylwester K skowicz  

( III zapowied )   
Anna Niemyska & Daniel Kosi ski 

( III zapowied )   
Anna Oleksiewicz & Jan Greszta  

( III zapowied )   
Sylwia Kutek & ukasz Grabowski  

( III zapowied )   
Aneta api ski & Arkadiusz api ski  

( III zapowied )   
Beata Latka & Andrzej Zapotoczny 

( III zapowied )  

Konfesjona               
w.o Pio -   

do zebrania 
$ 8000 

WP YN O: 
$5000 -  

anonimowy ofiarodawca 

Konfesjona   
w.Maksymiliana 
Marii Kolbego -  
WP YN O: 

 $8000 - 
anonimowi   

ofiarodawcy 

 

I Sk adka: 17 czerwca:$4,783 
II Sk adka: na budow  Domu Pielgrzyma w Piekarach 

l skich:$4,615 
 

Wszystkim Parafianom, Przyjacio om i Go ciom dzi kujemy za 
z o one ofiary. Bóg zap a ! 

                       

WITAMY GO CI NA TRÓJCOWIE 

Czas wakacyjny jest zwi zany                          
z poznawaniem nowych miejsc, cz sto tak e 
sakralnych. Cieszymy si  bardzo, e i nasz  

Trójcowsk  wi tynie odwiedzaj  ró ni 
go cie, którzy zachwycaj  si  nie tylko 

pi knem ko cio a ale zatrzymuj  si  i na 
modlitwie.  Witamy Was w ród nas. Czujcie si  mile widziani 

w naszej wspólnocie polonijnej.  
Niech waszej uwadze nie umkn  odrestaurowane katakumby, 
które znajduj  si  pod ko cio em. Pi kna kolekcja wi tych 

patronów wype nia to miejsce i zach ca do pod ania t  sam  
drog . 

  �KRÓLOWA PI KI NO NEJ� 
23 lipca, 1950 

�Ju  teraz mo na sk ada  aplikacj  na kontest �Królowej�, 
która zostanie ukoronowana podczas meczu pi ki no nej 
pomi dzy Wy sz  Szko  Webera a Wy sz  Szko  w. 
Trójcy, dnia 17 wrze nia. Panienki, które chc  stan  do 
kontestu, proszone s  o kontakt z biurem polskiego szpitala St. 
Mary of Nazareth Hospital. I nagroda - garderoba dla panienki 
warto ci $ 500 i inne cenne nagrody na dalsze miejsca�.  

 

W  niedziel  24 czerwca  zapraszamy  
na spotkanie  Wspólnoty Rycerzy 

Mi osierdzia Bo ego i Kó  
Koronkowych . 

         3.00pm Godzina Mi osierdzia 
          4.00pm Msza w. w naszych  intencjach 

Po Mszy w. zapraszamy wszystkich ch tnych na spotkanie 
formacyjne " L ectio Div ina"  na którym uczymy si  zg bia   
S owo Bo e. B dzie to równie  mo liwo  by  podzi kowa                              

ks. Józefowi  naszemu duchowemu opiekunowi. 

SKARBY TRÓJCOWA  
 

Gratulujemy rodzicom i witamy w naszej   
wspólnocie nowo ochrzczone dzieci:    

           Christian Chrostowski     
                                Aleksandra Ewa Munzberger          

 

                               Gratulujemy nowo e com                                      
Hortense Alex andra Stec &                   

F rank R.   DiMatteo 
                          Eliza Tybor & Gregory Mazury 

 

            yczymy Bo ego b ogos awie stwa                          
na nowej drodze ycia.  

 

       W naszej wspólnocie parafialnej witamy  
      now  rodzin :  

 

          Barbara &  Tyrone Acierto  
 

Niech dobry Bóg udziela Wam swych ask po ród nas! 

      NIE TYLKO W KO CIELE, cz  I 
 

Materi  i tworzywem ma e stwa s  osoby 
ma onków i ich wspólne ycie. U wi cone w 
ma e stwie jest wi c w a ciwie wszystko: 
pocz wszy od wspó ycia, a sko czywszy na 

wychowaniu dzieci, robieniu zakupów, rodzinnych wakacjach, 
ma e skich sprzeczkach. Niestety, zaw aj c w naszej 
wiadomo ci dzia anie sakramentu ma e stwa tylko do 

obrz du lubu ko cielnego, nie potrafimy wykorzysta  
ogromnego kapita u aski, jaki daje do naszej dyspozycji Pan 
Bóg, by u wi ci  i uszcz liwi  ca e ycie rodzinne. 

aska sakramentu ma e stwa wymaga w sposób szczególny 
zaanga owania ludzkiej natury.  



GRUPY PARAFIALNE  

 
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. Agnieszka  
4. Duc in Altum - niedziela, godz. 6:00pm - spotkania 

m odzie y studenckiej i pracuj cej.  
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. Dru yny ZHP - soboty po zaj ciach polskiej szko y;  
kapelan ks. Proboszcz 

8. Jerycho Ró a cowe - I pi tek miesi ca, godz. 9:00pm. 
Odpowiedzialna Danuta Grabiec 

9. Katecheza dla doros ych: Lectio Divina -  w ka d  
niedziel , godz.5:00pm. 

10. Ko a ywego Ró a ca - I sobota miesi ca, godz. 6:30pm. 
Odpowiedzialni ks. Proboszcz i Mira Radzik 

11. Kontraktorzy - odpowiedzialny Bogdan Ogórek 
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 - I roda miesi ca, godz. 7:30pm. 

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                                      

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. Agnieszka  

22. Rada Finansowa - Przewodnicz cy Jan Kandefer 
23. Rada Parafialna - Przewodnicz cy Robert Wasilewski 
24. Rycerze Mi osierdzia Bo ego - II niedziela, godz. 3:00pm             

i IV  niedziela miesi ca spotkanie formacyjne, godz. 5:00pm.  
Prowadzi Danuta Grabiec. 

25. Seniorzy - III czwartek miesi ca, godz. 2:30pm.                  
Opiekunowie: ks. Wojciech i Stanis awa Ochwat 

26. Stowarzyszenie Emigracji Polskiej - I rody, 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� - pi tek, godz. 8:15pm. 

Opiekun ks. Proboszcz, L ider: L ucyna Czyszczon 
29. Wspólnoty Domowego Ko cio a  
30. Wspólnota �Rodziny Trójcy wi tej� - II niedziela 

miesi ca, godz. 2:00pm. Prowadzi ks. Krzysztof  
31. Zespó  m odzie owy - niedziela, godz. 6:00pm. Prowadzi                

ks. Krzysztof  
32. Zespó  �Vox Domini� - niedziela, godz. 6:00pm. Prowadzi 

Marzena W osek 



 

INTENCJE MSZALNE 
 
 

24 Czerwca - Uroczysto  Narodzenia w. Jana Chrzciciela 
 

8:00  INTENCJE ZBIOROWE 
10:00 + +  Tadeusz Kaganek, Genowefa i Krystyna Pasterska, 
ks. Edward L is 
12:15 O Bo e b og. i zdrowie dla yj cych Ojców a dla 
zmar ych o ycie wieczne 
4:00 Przez wstaw. Matki Bo ej Mi osierdzia za ywych                                     
i zmar ych Rycerzy Mi osierdzia Bo ego i cz onków Kó  
Koronkowych, ich rodziny oraz Ksi dza opiekuna 
8:00 + +  Zdzis aw i Janina Roguccy   
 
25 Czerwca  - Poniedzia ek,  
 

8:00 O Bo e aski dla parafian, a dla zmar ych o ycie wieczne 
8:00 O Bo e b og. i zdrowie dla yj cych Ojców a dla 
zmar ych o ycie wieczne 
 
26 Czerwca -Wtorek,  
 

8:00 O dary Ducha w. dla wnuczka Denny Michalczuk - od 
dziadka Johna 
 
27 Czerwca - roda,  
 

8:00 +  W adys aw  Michalczuk - od syna Johna  
7:30 INTENCJE ZBIOROWE 
 

 
28 Czerwca - Czwartek, w. Ireneusza   
 

8:00 + +  W adys aw  i Jana Skinderowicz i  zmar ych z rodziny 
 
 
29 Czerwca - Pi tek, Uroczysto  Aposto ów w. Piotra i 
Paw a 
 

8:00 + +  Helena i Józef Brzezi ski  
7:30 O Bo e b og. i zdrowie z okazji z okazji urodzin dla 
W adys awa  
 
 
30 Czerwca - Sobota,  
 

8:00 +  Boles aw Kurzyd o 
8:00 +  Paula M. Socha - 3 rocz. mierci  
11:00 lub: Paulina M. Perhon &  Piotr A. ukaszczyk  
 
 
1 Lipca - XIII Niedziela Zwyk a 
  

8:00  INTENCJE ZBIOROWE 
10:00 O rozeznanie woli Bo ej i wytrwanie w powo aniu dla 
Micha a Roguckiego  
12:15 Dzi kczynna za dar ycia z pro b  o potrzebne aski dla 
Karoliny z okazji 19 urodzin i dla Krzysia i Patryka z okazji 12 
urodzin 
4:00 + +  Krystyna i Konrad Olender  
8:00 +  Marian Grzebie    


