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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

BIURO PARAFIALNE W OKRESIE WAKACYJNYM CZYNNE:
W poniedziałki, wtorki, środy i piątki:
9:00am do 1:00pm & 2:00pm do 5:00pm.
W czwartki, soboty i niedziele biuro jest nieczynne.

SŁOWO KS. PROBOSZCZA

TRÓJCOWO.COM
Drodzy Parafianie i Goście!

„Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na
swoje żniwo”. Zazwyczaj słowa te odnosimy do „urzędowych” świadków: księży, zakonników,
sióstr zakonnych, czy katechetów świeckich. Warto jednak zauważyć, że Jezus kieruje te słowa nie do
ścisłego grona dwunastu apostołów, ale wyznacza jeszcze innych siedemdziesięciu dwóch uczniów.
Głoszenie Dobrej Nowiny nie jest zarezerwowane wyłącznie dla wybranych. Każdy uczeń Jezusa ma o Nim
świadczyć, aby inni uwierzyli. Nie można znać Jezusa i o Nim nie mówić. Nie można być ochrzczonym i żyć tak,
jakby to nie miało wpływu na nasze życie. Mamy dzielić się swoją wiarą. Każdy podczas chrztu otrzymuje
zapaloną od paschału - symbolu Jezusa Chrystusa - świecę. Jej płomień symbolizuje światło wiary. Najpierw mieli
o nią dbać nasi rodzice i chrzestni; potem już my sami mamy iść i zapalać światłem naszej wiary wiarę innych.
Wiara umacnia się, gdy jest przekazywana. W sakramencie bierzmowania otrzymaliśmy
moc Ducha Świętego uzdalniającą nas do dawania świadectwa. Słuchając słów Jezusa,
że „żniwo wielkie, ale robotników mało” nie mogę nie spytać, co ja robię, by stać się
jednym z tych robotników.” ks. Leszek Smoliński

ZATRZYMAJ SIĘ I POMYŚL

Modlitwa jest terenem walki
Chyba tylko naiwni ludzie sądzą, że modlitwa ma być
błogim spokojem i wytchnieniem. Byłoby tak, gdyby na
świecie nie istniał diabeł i świat złych duchów.
Diabeł wścieka się, kiedy się modlimy, bo modląc się
oddajemy cześć Bogu. Stąd modlitwa jest dla diabła
ważnym terenem walki o dusze. Im głębiej będziesz się
modlił, im więcej zrozumiesz z modlitwy, tym bardziej
będziesz atakowany. Święty Paweł zauważył kiedyś,
że zdarza mu się, iż chce dobrze, a postępuje źle.
Stwierdził wtedy, że jest w nim grzech, który próbuje
oderwać go od dobrych postanowień. Kiedy się modlisz
i chcesz bardzo wejść w komunię z Bogiem, diabeł
będzie podsuwał ci sporo myśli przeciwko Bogu,
aby zepsuć twoją komunię z Panem. Przygotuj się więc
na walkę o zjednoczenie z Bogiem podczas modlitwy.
Ta walka będzie często walką ze złymi myślami, które
nie wiadomo skąd, i kompletnie bez naszej woli atakują
nasze myślenie. Przypomnij sobie wtedy,
że to normalne, że komuś bardzo nie podoba się
twoja modlitwa.

„Chciałbym żebyście pamiętali, że bycie szczęśliwymi
nie oznacza posiadania nieba bez burz, dróg bez
wypadków, pracy bez trudu, relacji bez zawiedzeń.
Być szczęśliwymi to odnajdywać siłę w przebaczeniu,
nadzieję w walkach, pewność na scenie strachu,
miłość w nieporozumieniach. Być szczęśliwymi to nie
tylko doceniać uśmiech, ale także zastanawiać się nad
smutkiem. Nie tylko świętować sukcesy, ale wyciągać
lekcje z upadków. Nie tylko czuć się radosnymi pośród
aplauzów, ale być radosnymi w anonimowości.
Być szczęśliwymi to uznawać, że warto żyć, pomimo
wyzwań, nieporozumień i okresów kryzysu.
Być szczęśliwymi to przestać czuć się ofiarą problemów
i stać się aktorem własnej historii. Być szczęśliwymi
to nie tyle mieć doskonałe życie, ile raczej umieć
wykorzystywać łzy, by nawadniać tolerancję.
Wykorzystywać straty, by wyrabiać cierpliwość.
Wykorzystywać błędy, by kształtować pogodę ducha.
Nie wypierać się nigdy osób, które się kocha,
nie rezygnować nigdy ze szczęścia”.
Papież Franciszek

INTENCJE MSZY ŚW.
Niedziela - 7 lipca, XIV Niedziela Zwykła
8:00am INTENCJE ZBIOROWE
10:00am O Boże błog. i potrzebne łaski oraz wytrwanie
w powołaniu dla Michała Roguckiego
10:00am Dziękczynna za 20 lat sakr. małżeństwa Aliny
i Tomasza Sobótków z prośbą o dalsze Boże błog.
i jedność małżeńską
12:15pm † Tadeusz Bastrzyk - 20 rocz. śmierci
4:00pm †† Helena i Józef Brzeziński
8:00pm O Boże błog. Dla Adriana Wójtowicza z okazji
urodzin i imienin
Poniedziałek - 8 lipca, św. Jana z Dukli
8:00am O Boże błog. i opiekę Matki Bożej dla Janów i
Bryjaków
Wtorek - 9 lipca,
8:00am † Jan Mosio - 1 rocz. śmierci
Środa - 10 lipca,
8:00am
7:30pm INTENCJE ZBIOROWE
Czwartek - 11 lipca, św. Benedykta Opata
8:00am † Mieczysław Strycharz
Piątek - 12 lipca, św. Brunona Bonifacego
8:00pm O Boże błog., dary Ducha Świętego i zdrowie
dla Renaty w dniu urodzin i jej rodziny
7:30pm †† Maria i Stanisław Tarczoń
Sobota - 13 lipca, św. Andrzeja Świerada i Benedykta
8:00am † Helena Brzeziński
1:00pm ślub: Iwona Świątek & Łukasz Świątek
Niedziela - 14 lipca, XV Niedziela Zwykła
8:00am INTENCJE ZBIOROWE

NADCHODZĄCE WYDARZENIA
Niedziela - 28 lipca - Niedziela - 4 sierpnia
6:30pm - Letnie rekolekcje z ojcem Witko
Niedziela - 28 lipca - poświęcenie samochodów
Czwartek - 1 sierpnia, 75 rocznica wybuchu Powstania
Warszawskiego
7:30pm - Nabożeństwo do św. Charbela
Piątek - 2 sierpnia: I piatek miesiąca
7:30pm - Nabożeństwo do NSPJ
Sobota - 3 sierpnia: I sobota miesiąca
6:30pm - Nabożeństwo fatimskie
Wtorek - 6 sierpnia: Przemienienie Pańskie
Środa - 7 sierpnia: I środa miesiąca
7:30pm - Nabożeństwo do św. Józefa
Sobota - Niedziela; 10 - 11 sierpnia: 32 Polonijna Piesza
Pielgrzymka do Merrilville
Wtorek - 12 sierpnia: 70 rocz. Śmierci ks. K. Sztuczko pierwszego proboszcza kościoła Św. Trójcy
Czwartek - 15 sierpnia: Wniebowzięcie NMP
Msze św. :8:00am, 10:00am, 7:30pm
Poniedziałek - 26 sierpnia: MB Częstochowskiej

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.

10:00am †† Tadeusz Kaganek, ks. Władysław Gowin
12:15pm †† Helena i Józef Brzeziński
4:00pm † Marian Grzebień
8:00pm † Marzanna Kutek

„Będziesz miłował Pana
Boga swego..., a bliźniego
swego jak siebie samego”

Wszystkim Parafianom, Przyjaciołom
i Gościom dziękujemy za złożone ofiary.
Bóg zapłać!
Thank you for your generosity!
Please remember Holy Trinity
Parish in your will.

MSZE ŚWIĘTE & NABOŻEŃSTWA
MSZE ŚW. NIEDZIELNE:

8:00am, 10:00am, 12:15pm,
4:00pm, 8:00pm

MSZE ŚW. W TYGODNIU pon. - sob. 8:00am
dodatkowo w każdą środę i piątek: 7:30pm
SAKRAMENT POKUTY I POJEDNANIA:
30 minut przed każdą Mszą św. oraz w pierwszy piątek miesiąca
od 6:30pm.
NABOŻEŃSTWA:
I środa miesiąca: Nabożeństwo do Przeczystego Serca św. Józefa
o 7:30pm i w każdą środę po Mszy o godz. 8:00am
I czwartek miesiąca : Godzina Święta o godz. 6:30pm
i Nabożeństwo do św. Charbela o godz. 8:00pm
I piątek miesiąca: Nabożeństwo uwielbienia z prośbą o
uzdrowienie po Mszy św. o godz. 7:30pm
I sobota miesiąca: Nabożeństwo Maryjne z procesją światła
o godz. 6:30pm.
Nowenna do MBN Pomocy: środa o godz. 7:30pm
Godzinki do NMP:
niedziela o godz. 7:30am
Adoracja Najświętszego Sakramentu / Godzina Miłosierdzia
piątek i niedziela o godz. 3:00pm

SAKRAMENT CHRZTU ŚWIĘTEGO:
2 niedziela miesiąca podczas Mszy św. o godz. 10:00am
Oraz 4 niedziela 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.

NOWE „MIŁUJCIE SIĘ” A W NIM:
● Zmartwychwstanie –
najważniejszy fakt w historii
świata. Chrystus odkupił
nasze grzechy i pokonał
śmierć. Istnieją niezwykłe
dowody tego wydarzenia
● Siostra Clare – historia
młodej dziewczyny, przed
którą otwierała się wspaniała
kariera aktorska. W pewnym momencie rzuciła
wszystko i wstąpiła do zakonu
● Historia Quique, który siedział w
najcięższym więzieniu w Meksyku, asystował
przy satanistycznych rytuałach.
Mimo zniewolenia – odnalazł Boga
● Poruszające świadectwo rodziców małej Ani.
Dziewczynka miała się urodzić z poważną
wadą serca. Proponowano aborcję, ale rodzice
zaufali Bogu
● Światowe Dni Młodzieży w Panamie –
wielkie, radosne święto wiary. Spotkanie
młodych z całego świata z papieżem.
Niezapomniane przeżycia i duchowe owoce!

Ojciec Witko na Trójcowie

DUSZPASTERSTWO CHORYCH:
w każdy 1 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.

SIEDEM WAKACYJNYCH 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

ZAPRASZAMY JUŻ DZIŚ!

PIELGRZYMKI
PARAFIA ŚWIĘTEJ TRÓJCY ZAPRASZA
NA PIELGRZYMKĘ DO:
Ziemii Świętej 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
Pełny program na stronie www.trojcowo.com.

SKARBY TRÓJCOWA
Gratulujemy rodzicom i witamy
w naszej wspólnocie
nowo ochrzczone dziecko:
Julia Wiktoria Urbaniak
Niech z pomocą swoich rodziców
wzrasta w wierze!

Lektorzy na niedzielę - 14 lipca
8:00am

A.Kowalski, B.Pys, K.Miari, A. Obodzińska

10:00am

W. Jóźwiak, P. Król, A. Jóźwiak

12:15pm

M. Plewa, O. Bigos, P. Majewski

4:00pm

Rycerze Miłosierdzia

8:00pm

Młodzież

PAMIĄTKI Z ZIEMI ŚWIĘTEJ
7 lipca - niedziela
Tego dnia będzie można zakupić
pamiątki z Ziemi Świętej wykonane z drzewa
oliwnego. Dochód jest przeznaczony na wsparcie
chrześcijan zamieszkujących tereny
Ziemi Świętej.

TRÓJCOWO.COM
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 Kortiak
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. 9:00-1:15pm.
Prezydent - ks. Proboszcz; Dyrektor - Maria Baran
21. Polski Program Katechetyczny - niedziela,
godz. 11:00pm - 1:00pm. Koordynator - s. Agnieszka Kortiak
22. Rada Finansowa - Przewodniczący Tadeusz Bukowski
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. 6:00pm7:00pm; 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

ED THE PLUMBER
ED THE CARPENTER
Best Work
Best Rate

SZKOLENIE NA NOSZENIE BRONI (CCL)
POLSKI POLICJANT, LICENCJONOWANY INSTRUKTOR
ZAJĘCIA INDYWIDUALNE I GRUPOWE

Satisfaction

(773) 741-5661 lub
www.instruktorstrzelania.com

Guaranteed As

“Zło zwycięża, gdy dobrzy ludzie nic nie robią”

We Do All
Our Own Work

Mike’s Furniture
Lodowki. Piece kuchenne,
Pralki-od $99 i w gore
Lozka-$99, Komody-$69,

Lic# 055-026066

Komplety wypoczynkowe-$198

$$ Parishioner Discount $$

Prosze pytac o Bernice albo Andre.

773-471-1444

773-276-0599

Online National
Directory of

Check It Out Today!

Say Good-bye to Clogged Gutters!
CALL BY 5/31 TO RECEIVE

x OFF
75% 50%

Receive a $50 Restaurant.com
Gift Card with FREE
in-home estimate!

After 5/31/19 customer will
be eligible for 50% off labor.
Does not include cost
of material.

All participants who attend an estimated 60-90 minute in-home product consultation will
receive a $50 gift certificate. Visit https://www.restaurant.com/about/terms for complete
terms and conditions and https://www.restaurant.com for participating restaurants. Retail
value is $50. Offer sponsored by LeafGuard Holdings Inc. Limit one per household.
Company procures, sells, and installs seamless gutter protection. This offer is valid for
homeowners over 18 years of age. If married or involved with a life partner, both
cohabitating persons must attend and complete presentation together. Participants must
have a photo ID, be able to understand English, and be legally able to enter into a contract.
The following persons are not eligible for this offer: employees of Company or affiliated
companies or entities, their immediate family members, previous participants in a Company
in-home consultation within the past 12 months and all current and former Company
customers. Gift may not be extended, transferred, or substituted except that Company may
substitute a gift of equal or greater value if it deems it necessary. Gift card will be mailed to
the participant via first class United States Mail within 10 days of receipt of the promotion
form. Not valid in conjunction with any other promotion or discount of any kind. Offer is
subject to change without notice prior to reservation. Expires 9/30/19.

LABOR

Offer expires 9/30/19.

Meble co kazcego pokuju.

1259 N. Ashland

The Most Complete

Call today for your FREE estimate and in-home demonstration

CALL NOW 708-462-6373

Catholic Parishes

• LeafGuard®
is guaranteed
never to clog or
we’ll clean it for
FREE*
• Seamless, one-piece system keeps out
leaves, pine needles, and debris
• Eliminates the risk of falling off a ladder
to clean clogged gutters
• Durable, all-weather tested system not
a flimsy attachment

*Guaranteed not to clog for
as long as you own your
home, or we’ll clean your
gutters for free.

Get it. And forget it.®

Grow in your faith,
find a Mass, and
connect with your
Catholic Community
with OneParish!

Download Our Free App or Visit

MY.ONEPARISH.COM

Saint Margaret
Sunday Missal
An ideal companion
for personal prayer.
In Stock & Ready to Order Today.

CALL OR ORDER ONLINE. $39.95

800-566-6150 • www.wlpmusic.com

Brian or Sally, coordinators

860.399.1785
CST 2117990-70

an Official Travel
Agency of
Apostleship of
the Sea-USA

www.CatholicCruisesAndTours.com
003147 Holy Trinity Church

www.jspaluch.com

For Ads: J.S. Paluch Co., Inc. 1-800-566-6170

