
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 

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 

BIULETYN  NIEDZIELNY 

1 Lipca 2018 - XIII Niedziela Zwykła  

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 mie-
siąca 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 

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. 

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. 

 
 
 

 

                   I czytanie:  Mdr 1,13-15;2,23-24 
                 Psalm: Ps 30 

                                                     II czytanie: 2 Kor 8,7.9.13-15 
                                                                                                    Ewangelia: Mk 5,21-43 

„Dzisiejsza Ewangelia to najpierw hymn na cześć ojcowskiej miłości, która dla ratowania swego dziecka zdolna jest do największej 
ofiary. Do Chrystusa przychodzi bowiem dzisiaj nie zwykły Żyd, ale przełożony synagogi – Jair, który w ten sposób wystawia na 
szwank swoją reputację i naraża się faryzeuszom. Z miłości do córki Jair stawia jednak wszystko na jedną kartę: upada Chrystusowi 
do nóg i usilnie Go prosi. Przełożony synagogi u stóp Chrystusa i to na oczach całego tłumu! Widząc jego ból, Chrystus zwraca się 
do niego: „Nie bój się, wierz tylko” (Mk 5,36). Żarty sobie stroisz? W co mam jeszcze wierzyć? Bez słowa, idzie jednak               
za Chrystusem: Tak przyszli do domu przełożonego. Wobec zamieszania, płaczu i głośnego zawodzenia, rzekł do nich: „Czemu 
robicie zgiełk i płaczecie? Dziecko nie umarło, tylko śpi”. I wyśmiewali Go (por. Mk 5, 38-39). Śmierć fizyczna, nie stanowi dla 
Jezusa problemu. Problemem jest ów „śmiech na podwórzu domu Jaira”, owa niewiara w Jego moc i w Jego posłannictwo. 
Dziewczynka natychmiast wstała i chodziła, miała bowiem dwanaście lat. On zaś polecił, aby dano jej jeść (por. Mk 5, 42-43). 
Niektórzy komentatorzy widzą w tym zdaniu niezwykłą przytomność i opanowanie Chrystusa. Kiedy bowiem wszyscy szaleją               
z radości, on jeden zauważa, że po ciężkiej chorobie dziewczynka musi być zwyczajnie głodna. Inni, widzą znowu w tym zdaniu 
pewną przenośnię, którą odnoszą do naszego życia religijnego. Dlaczego po tylu latach katechizacji i przyjmowania sakramentów, 
tak łatwo odchodzimy od Chrystusa, tak łatwo Go zdradzamy? I odpowiadają: ponieważ katechizujemy ludzi nie przebudzonych               
w wierze. Chrystus zaś najpierw wskrzesił, najpierw obudził do życia, a potem kazał dać jeść. 
Aby wskrzesić córkę Jaira Chrystus potrzebował zaledwie czterech sylab: Ta-li-tha kum. Ilu zdań potrzebował będzie jeszcze aby 
nas obudzić ze snu wiary?”  Radio Watykańskie  

W minionym tygodniu odbyły się „Wakacje z Bogiem” dla dzieci z naszej parafii. Wszystkim organizatorom, wolontariuszom, 
rodzicom oraz ks. Krzysztofowi dziękujemy za zaangażowanie i poświęcony czas dla najmłodszych parafian. Bóg zapłać! 

W naszej wspólnocie witamy sr. Annę Strycharz MChR, która w miesiącu lipcu będzie pełnić zastępstwo w biurze parafialnym. 
Życzymy jej wielu łask wśród nas i ludzkiej życzliwości.  



WAKACJE PO 
CHRZEŚCIJAŃSKU 

 
 

Biorąc urlop od codziennych 
obowiązków, zdarza się niektórym 

brać "urlop od swego chrześcijaństwa.               
Podczas wakacji różnie bywa nawet z niedzielną Mszą św. 

Jak zatem nadać naszym wakacjom rys chrześcijański?  
 
 
 

SIEDEM WSKAZÓWEK 
 

* sprawdź gdzie jest najbliższy kościół 

* sprawdź kiedy odprawiana jest niedzielna Msza św. 

* sprawdź godziny spowiedzi świętej  

* zacznij dzień od modlitwy  

* zakończ dzień modlitwą 

* odwiedzaj kościoły w celach religijnych ale i  
zabytkowych  

* wyciągnij rękę po dobrą katolicką książkę lub czasopismo  

PIELGRZYMKA ŚLADAMI  
ŚW. CHARBELA 

 

Z naszej Parafii jest organizowana  
12-to dniowa Pielgrzymka do Libanu                                      

„Śladami  św. Charbela”. 
     W dniach 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  numerem                                   

(630) 292-3332 
    Zapisy do 10 lipca. 

 
 

 

             ŚWIĘCI TEGO TYGODNIA  
 

3 Lipca - św. Tomasza Apostoła 
 

Tomasz, zwany także Didymos, 
"Bliźniak", należał do ścisłego grona 
Dwunastu Apostołów. O świętym 

Tomaszu Apostole mówi się czasem "niewierny Tomasz". 
Oczywiście nie oznacza to jakoby miał być niewierny 
Jezusowi. Miał tylko zwykłe ludzkie wątpliwości. Według 
tradycji św. Tomasz ewangelizował Fartów (Iran), zginął 
śmiercią męczeńską 3 lipca 72 roku w Kalamina w Indiach. 
Miał zostać przebity włócznią i właśnie włócznia jest jego 

atrybutem. 
 

6 Lipca - bł. Marii Teresy Ledóchowskiej  
 

 Maria Teresa Ledóchowska urodziła się                   
29 kwietnia 1853 roku w Loosdorf, w Dolnej 
Austrii. Była najstarszym dzieckiem hrabiego 
Antoniego Ledóchowskiego i Józefiny von Salis-

Zizers. Charakteryzowała się głęboką religijnością                                
i rozlicznymi talentami.Mimo życia na dworze, prowadziła 
życie pełne wewnętrznego skupienia. Dzięki wizycie sióstr 
franciszkanek-misjonarek zapoznała się tam bliżej                                 
z problemami Afryki. 9 września 1896 r. Maria Teresa złożyła 
śluby zakonne na ręce kardynała Hellera, biskupa Salzburga. 
W 1897 r. kardynał zatwierdził konstytucję przez nią ułożoną 
dla nowego zgromadzenia zakonnego. Maria Teresa zmarła                  
6 lipca 1922 r. w obecności swoich duchowych córek. Proces 
beatyfikacyjny rozpoczęto w roku 1945. Paweł VI w świętym 
r o k u  j u b i l e u s zo w y m,  w  n i e d z i e lę  m i s y j n ą                                  
19 października 1975 r., wyniósł ją do chwały ołtarzy. 

 

“ Trójowow wychowuje intelektualnie i 
duchowo od 1992 r.”  

 

ZAPISY DO POLSKIEJ SZKOŁY  
Uprzejmie informujemy, że jest jeszcze 

możliwość zapisania dzieci do polskiej szkoły. Rejestracji 
można dokonać w biurze parafialnym, w zakrystii, oraz drogą 
pocztową wysyłając formę rejestarcyjną i czek na minimum 
$ 100. Przyjmujemy dzieci do grup przedszkolnych już od 3–
go roku życia. Mamy również klasy dwujęzyczne dla dzieci, 
które nie posługują się językiem polskim. Szczegółowe 
informacje na stronie szkoły www.szkolanatrojcowie.com, lub 
pod numerem telefonu 312 929 9901. Wcześniejsza rejestracja 
gwarantuje szybsze i sprawniejsze zaplanowanie nowego roku 
szkolnego. 

I ŚRODA MIESIĄCA ZE 
 ŚWIĘTYM JÓZEFEM  

4 Lipca  
 

Trwając w modlitewnym dziękczynieniu  roku 
jubileuszowego, przypominamy  o 

wieczornym nabożeństwie ku czci 
 św. Józefa, godz. 7.30pm.  Po Mszy św. odbędzie się 

spotkanie MĘŻCZYZN ŚW. JÓZEFA. (sala pod 
kościołem)    

NABOŻEŃSTWO DO ŚW. CHARBELA  
5 Lipca - czwartek  

6:30pm - Godzina Święta 
7:30pm - Msza św. Po Mszy św. nabożeństwo  

namaszczenia olejami św. Charbela. 
 

I PIĄTEK MIESIĄCA                                   
6 Lipca 

6:30pm - Spowiedź św. 
7:30pm -  Msza św. i naboż. uwielbienia 

 z prośbą o uzdrowienie. Jerycho 
Różańcowe rozpoczyna się Mszą św. o 7:30pm i kończy Mszą 

św. o 8:00am w sobotę. 
 

I SOBOTA MIESIĄCA  
7 Lipca  

Zapraszamy do uczestnictwa w nabożeństwie 
I sobót miesiąca. W naszym kościele odbędzie 

się ono w sobotę,o godz. 6:30pm (różaniec, 
Msza św. i  procesja światła).  



 
 
 
 

8:00 A.Kowalski, B.Pys, K.Miari, A. Obodzińska 
10:00 L.Drozodowski, A.Jóźwiak, W. Jóźwiak  
12:15 K.Kedryna, I.Kawalec, N.Kawalec,K. Kedryna  
4:00 Rycerze Miłosierdzia 
8:00 Młodzież  

Konfesjonał              
św.o Pio -   
do zebrania 

$8000 
WPŁYNĘŁO: 

$5000 -  
anonimowy ofiarodawca 

Konfesjonał  
św.Maksymiliana 
Marii Kolbego -  
WPŁYNĘŁO: 

 $8000 - 
anonimowi   

ofiarodawcy 

                       

WITAMY GOŚCI NA TRÓJCOWIE 
 

Czas wakacyjny jest związany                          
z poznawaniem nowych miejsc, często także 
sakralnych. Cieszymy się bardzo, że i naszą 

Trójcowską świątynie odwiedzają różni 
goście, którzy zachwycają się nie tylko 

pięknem kościoła ale zatrzymują się i na 
modlitwie.  Witamy Was wśród nas. Czujcie się mile widziani 

w naszej wspólnocie polonijnej.  
Niech waszej uwadze nie umkną odrestaurowane katakumby, 
które znajdują się pod kościołem. Piękna kolekcja świętych 

patronów wypełnia to miejsce i zachęca do podążania tą samą 
drogą. 

 
 
 
 
 

  „PIĘKNA WSPÓŁPRACA” 
17 września, 1950 

 

              „Serdecznie zasyłamy dzięki wszystkim 
obywatelom przy Noble, Division i Milwaukee ulicach, 
którzy tak pięknie udekorowali swe domy w barwy 
amerykańskie i polskie z okazji wymarszu towarzystw Unji 
Polskiej na rozpoczęcie sejmu. Jest to piękna współpraca.”  

SKARBY TRÓJCOWA  
 

Gratulujemy nowożeńcom  
  

 Paulina Perchut & Piotr 
Łukaszczyk  

 

            Życzymy Bożego błogosławieństwa                          
na nowej drodze życia.  

 

       W naszej wspólnocie parafialnej witamy  
      nową rodzinę:  

 

Dominika & Wojciech Biernat 
 

Niech dobry Bóg udziela Wam swych łask pośród nas! 

      MIŁOŚĆ I AKCEPTACJA, część II 
 

Główną trudnością w budowaniu jedności 
małżeńskiej, a zarazem jej największą szansą              
i siłą napędową, są różnice między mężem                
i żoną. On jest mężczyzną, ona kobietą.                
Każdy wnosi do wspólnego życia to, co stanowi 

siłę i bogactwo męskości i kobiecości, ale także i to, co stanowi 
ich słabość. W ten sposób oboje wzajemnie się uzupełniają, 
ubogacają i wspierają. Niestety, obok mocnych i pozytywnych 
cech męskości i kobiecości, mąż i żona wnoszą do małżeństwa 
także i wady. Choć są przykre, to jednak wcale nie muszą 
pociągać za sobą niszczących skutków. Wręcz przeciwnie, 
mogą stać się jeszcze jedną szansą umocnienia jedności. 
Trzeba pogodzić się z realiami i wspólnie pracować nad tym, 
by z miłością i cierpliwością tworzyć z siebie ludzi, którzy 
chcieliby przeżyć razem całe swoje życie. Wtedy,                
gdy małżonkowie wspólnie pomagają sobie w przezwyciężaniu 
wad i trudności, gdy okazują sobie wzajemną akceptację, 
przebaczenie, solidarną pomoc w sytuacjach kryzysowych - 
ideał jedności małżeńskiej staje się rzeczywistością, z której 
mogą czerpać siły i radość życia. 

 

I Składka: 24 czerwca:$3,785 
 

Wszystkim Parafianom, Przyjaciołom i Gościom 
dziękujemy za złożone ofiary. Bóg zapłać! 

 INDEPENDENCE DAY  
4 Lipca - środa   

Tego dnia w Ameryce jest obchodzony 
Dzień Niepodległości. Otoczmy modlitewną 

myślą tych, którzy wywalczyli 
Niepodległość tego kraju - kraju, który stał się                              

naszą II Ojczyzną.  
W dni dzisiejszym BIURO PARAFIALNE  będzie 

ZAMKNIĘTE! 
Wszystkim życzymy miłego świętowania w gronie 

najbliższych. 



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 - I środa miesiąca, godz. 7:30pm. 

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. 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 - 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 
 
 

1 Lipca - XIII Niedziela Zwykła 
  

8:00  INTENCJE ZBIOROWE 
10:00 O rozeznanie woli Bożej i wytrwanie w powołaniu dla 
Michała Roguckiego  
12:15 Dziękczynna za dar życia z prośbą o potrzebne łaski dla 
Karoliny z okazji 19 urodzin i dla Krzysia i Patryka z okazji 12 
urodzin 
4:00 ++ Krystyna i Konrad Olender  
8:00 + Marian Grzebień   
 

2 Lipca - Poniedziałek,  
 

8:00 O Boże łaski dla parafian, a dla zmarłych o życie wieczne 
8:00 + Katarzyna Grymkowski - 1 Msza św. greg. 
 
3 Lipca -Wtorek, Św. Tomasza Apostoła 
 

8:00 + Konrad Olender  
8:00 + Katarzyna Grymkowski - 2 Msza św. greg. 
 

4 Lipca - Środa, Independence Day, Nabożeństwo do św. 
Józefa 
 

8:00 + Krystyna Olender  
8:00 + Katarzyna Grymkowski - 3 Msza św. greg. 
7:30 INTENCJE ZBIOROWE 
 
 

5 Lipca - Czwartek, Nabożeństwo do św. Charbela  
 

8:00 + Józef Brzeziński  
8:00 + Katarzyna Grymkowski - 4 Msza św. greg. 
7:30 + Urszula Grabowy w 30 dni po śmierci  
 
6 Lipca - Piątek, I Piątek Miesiąca, bł. Marii Teresy 
Ledóchowskiej 
 

8:00 + Katarzyna Grymkowski - 5 Msza św. greg. 
7:30 O Boże błog. i opiekę Matki Bożej dla wszystkich którzy 
zawierzyli swoje życie Bogu przez Maryję 
 

7 Lipca - Sobota, I Sobota miesiąca i Nabożeństwo Fatimskie  
 

8:00 + Katarzyna Grymkowski - 6 Msza św. greg. 
11:00 ślub: Anita A. Burak & Przemysław Wilk  
1:00 ślub: Nicole A. Rusek & Daniel J. Idzikowski  
3:00 ślub: Josselyn C. Wadolny & Christopher M. Kula 
6:30 Wynagradzająca za zniewagi i grzechy, które ranią       
Boskie Serce Jezusa i Niepokalane Serce Maryi oraz o łaskę 
nawrócenia dla zatwardziałych grzeszników 
 
 

8 Lipca - XIV Niedziela Zwykła 
  

8:00  INTENCJE ZBIOROWE 
10:00 + Katarzyna Grymkowski - 7 Msza św. greg.  
10:00 ++ Tadeusz Kaganek, Stefania Hencer, Wacław Hencer, 
ks. Andrzej Banaszek  
12:15 Dziękczynna za 25 lat sakr. małżeństwa Katarzyny i 
Czarka z prośbą o dalsze Boże Błog. i jedność 
4:00 ++ Władysławę i Jana Skinderowicz i zmarłych z rodziny  
8:00 ++ Helena i Józef Brzeziński 
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