
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 
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  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 

8 Lipca 2018 - XIV 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. 

 
 
 
 

               
 

 
 

„Przepowiadaniu Dobrej Nowiny towarzyszy sprzeciw. Paweł skarżył się, że policzkuje go wysłannik 
piekieł, gdy głosi Ewangelię. Ezechielowi towarzyszyła bezczelność i opór mieszkańców Jerozolimy. Jezus został źle przyjęty               
w  s y n a g o d z e  w  N a z a r e c i e ,  g d y  p r z e s t a ł  m ó w i ć  w d z i ę c z n y m  g ł o s e m . 
Wielu kapłanów wie, co to znaczy sprzeciw ciemności, kiedy tylko rzetelnie zabierają się do przepowiadania Słowa Bożego. Jest to 
trudne, gdy po udanych rekolekcjach przychodzi czas poniżającego kuszenia. Takie znaki nie towarzyszą tym, którzy usypiają swoją 
trzodę nie tylko nudą wypowiedzi, ale amputowaniem ich z prawdy. Prawda jest trudna do wypowiedzenia, a jeszcze trudniejsza do 
przyjęcia. Świątynie bywają sypialniami mózgów albo muzeami patriotycznych pamiątek. Każdy człowiek ma w sobie opór 
olbrzymi jak mur, ukrywający w sobie prawdę. Żyjemy fasadowo, stosując sztukę maskowania. Najlepszym ukryciem jest 
pobożność, która zdaje się usprawiedliwiać nasze mroczne żądze i grzechy. Biada prorokom! Przyzwyczailiśmy się ukrywać 
prawdziwe zło i demonstrować imitację dobra. Sami się usprawiedliwiamy. Tłumaczymy sobie, że musieliśmy, albo że nic się nie 
stało, albo zwalając winę na innych. Czasem udaje nam się zobaczyć trochę prawdy o sobie, gdy pojawią się uczucia: gdy się 
zakochamy, albo wybuchniemy nienawiścią. Niekiedy cierpienie objawia nam, że wcale nie jesteśmy tacy szlachetni, za jakich się 
uważamy. Rzadko kiedy zdarza się, że mamy już dość tego pozerstwa. Życie przestaje być cudowne, gdy Jezus jest lekceważony. 
Życie przestaje być do zniesienia, gdy nie znosimy Jezusa i Jego nauki. Cudzołóstwo szerzy się, raniąc małżeństwa w coraz 
większym stopniu, a przecież Bóg umiłowanemu Dawidowi nie przepuścił grzechu z Batszebą. Aborcje wcale nie ustępują,               
a przecież wielu pierworodnych Egipcjan umarło w jedną noc, za zabijanie dzieci izraelskich. Dlaczego nie dotyka nas jeszcze sąd? 
„Nie zwleka Pan z wypełnieniem obietnicy – bo niektórzy są przekonani, że Pan zwleka – ale On jest cierpliwy w stosunku do was. 
Nie chce bowiem niektórych zgubić, ale wszystkich doprowadzić do nawrócenia” (2 P 3,9)”.                    

Augustyn Pelanowski OSPPE 



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  

11 Lipca - św. Benedykta Opata 

Według Wielkiego Papieża, św. Benedykt 
urodził się w Nursji w Umbrii, na północ od 
Rzymu, zapewne ok. 480 r., w zamożnej 
chrześcijańskiej rodzinie, która zapewniła mu 

odpowiednie wykształcenie na miejscu, a potem wysłała na 
dalsze studia do Rzymu.Benedykt postanowił porzucić 
wszystko i oddać się wyłącznie życiu religijnemu. Początkowo 
był pustelnikiem w grocie koło Subiaco. Ok. 529 r., przeniósł 
się na górę Cassino, gdzie zbudował klasztor i napisał Regułę. 
Zmarł zapewne 21 marca 547 r. Jego klasztor został 
opuszczony w czasie najazdu Longobardów. Rękopis Reguły 
uciekający mnisi przenieśli do klasztoru przy Bazylice 
Laterańskiej w Rzymie.  

12 Lipca - św. Brunona Bonifacego  
 

 Św. Brunon z Kwerfurtu zasługuje bez wątpienia 
na pamięć Polaków. Kapelan mądrego cesarza 
Ottona III, przyjaciel Bolesława Chrobrego, 
człowiek szerokich europejskich horyzontów, 

misjonarz, pierwszy pisarz na polskiej ziemi. 
Urodził się w 974 r. w rodzinie grafów niemieckich w 
Kwerfurcie. Kształcił się w szkole katedralnej w Magdeburgu, 
Dostał się na dwór cesarza Ottona III i towarzyszył mu w 
podróży do Rzymu. Tam wstąpił do benedyktynów, 
p r z y b i e r a j ą c  i m i ę  B o n i f a c y .  
Sam Brunon otrzymał od papieża nominację na biskupa 
misyjnego.Ewangelizował na Węgrzech i na Rusi. Napisał 
„Żywot św. Wojciecha”. W 1009 roku udał się z misją do 
plemion pruskich i tam zginął z 18 towarzyszami, gdzieś w 
okolicach Pojezierza Suwalskiego. Bolesław Chrobry wykupił 
jego ciało. Niestety, ślad po relikwiach męczennika zaginął. 
Tradycja głosi, że został pochowany w klasztorze na Świętym 
Krzyżu. 

 

“ 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. 

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. 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. 

BRAWO TRÓJCOWO                                    
II OLIMPIADA WIEDZY O POLSCE 

Drużyna z Polskiej Szkoły im. Trójcy Św. w 
składzie: Julia Gugulski,                            

Michael Kolanko i Victoria Trojanowska, pod opieką                        
p. Anetty Wesołowskiej, zdobyła 3 miejsce na                                   

II Olimpiadzie Wiedzy o Polsce, która odbyła się w dniach  22 
– 25 czerwca 2018r. w Mississauga w Kanadzie. Serdecznie 
gratulujemy uczniom. Podziękowania kierujemy w stronę ich 

Rodziców za pomoc w przygotowaniu, oraz dla ks. Proboszcza 
Andrzeja Totzke za wsparcie i błogosławieństwo. 

Z wakacyjnym pozdrowieniem 
Maria Baran - Dyrektor Szkoły 



 
 
 
 

8:00 A.Bakowska, S. Ochwat, M. Włudyka 
10:00 G. Hudaszek, P. Król, M. Silezin  
12:15 T.Wasąg,Z.Kawula,J.Sobotka,J.Kałużna 
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 

 
 
 
 

  „OPEN HOUSE” 
17 września, 1950 

 

              „Serdecznie zapraszamy wszystkich a zwłaszcza 
rodzicó naszej dziatwy szkolnej, na „Open House”, który 
odbędzie się dzisiaj po południu o godzinie 5 - ej. 
Urządzony jest za staraniem Tow. Matek Chrześcijańskich. 
Powinniśmy zaznajomić się z naszą szkołą i jej 
urządzeniami. Prosimy o liczne przybycie.”  

SKARBY TRÓJCOWA  
 
 

Gratulujemy nowożeńcom  
 
 

 Anita A. Burak & Przemysław 
Wilk 

 

Nicole A. Rusek & Daniel J. Idzikowski 
 
 

Josselyn Wadolny & Christopher Kula  
 
 
 

            Życzymy Bożego 
błogosławieństwa na nowej drodze życia.        

      KU PEŁNI CZŁOWIECZEŃSTWA,  
część III 

 

To wszystko buduje w małżonkach wzajemne 
zaufanie, wierność, otwarcie się na siebie, 
szczerość, intymność, przezwyciężanie 
ewentualnych barier, dzielenie swoich uczuć i 
przeżyć. Jednym z najskuteczniejszych 

narzędzi budowania jest rozmowa, dialog. Niestety, często 
sprowadza się on tylko do wypowiadania praktycznych uwag i 
wydawania dyspozycji. Jak ubogacające i twórcze byłoby 
przeniesienie go na poziom wyrażania opinii i poglądów natury 
ogólnej, np. podczas oglądania programów telewizyjnych. 
Jeszcze wyższym stopniem wtajemniczenia w sztukę rozmowy 
jest wyrażanie swoich najgłębszych uczuć i przeżyć, wreszcie 
dzielenie się samym sobą. Na tym etapie dochodzi do 
całkowitej "przezroczystości" człowieka, do pełni intymności: 
nie ma już żadnych zarezerwowanych tylko dla siebie sfer 
życia, uczuć czy myśli. Wszystko jest nasze, wspólne, tak 
samo twoje jak moje. To ideał jedności. W osiągnięciu tego 
ideału bardzo pomaga wspólna modlitwa i stawanie razem w 
obecności Boga. Byłoby wielkim zubożeniem, gdyby tę ważną 
dziedzinę życia małżonkowie mieli przeżywać oddzielnie, 
każdy sam dla siebie. Ponieważ istotą sakramentu małżeństwa 
jest wzajemne oddanie się sobie w Chrystusie, więc całe 
wspólne życie małżonków powinno opierać się na idei daru z 
siebie dla dobra drugiej osoby. Jest to zarazem droga realizacji 
podstawowego ludzkiego powołania. Człowiek urzeczywistnia 
się bowiem i osiąga swą pełnię przede wszystkim przez 
bezinteresowny dar z siebie samego. Określenie: "dar z siebie 
samego" to także trafna definicja miłości. Zakłada ona 
wyraźnie, że miłość nie jest braniem, lecz dawaniem. A jeśli 
chcemy mówić o braniu, to tylko w znaczeniu: biorę za ciebie 
odpowiedzialność, wybieram ciebie, by żyć z tobą i dla ciebie - 
na dobre i na złe. A zatem sakrament małżeństwa wiąże dwoje 
ludzi nierozerwalnymi więzami dobrowolnego daru z siebie i 
wzajemnego poczucia odpowiedzialności za siebie. Jakże to 
odmienne od różnych wizji prezentowanych i propagowanych 
przez współczesne media. A zarazem jak nieraz odległe od 
naszych wyobrażeń o małżeństwie, od stanu naszej 
świadomości. Niestety, bywa, że małżonkowie sami 
zaprzeczają swemu powołaniu i godności małżeństwa, a przy 
okazji zaprzepaszczają szansę, którą daje Bóg. Korzystajcie   z 
Bożej pomocy. 

 

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



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 
 
 

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 
 
 
 

9 Lipca - Poniedziałek,  
 

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

8:00 + Katarzyna Grymkowski - 9 Msza św. greg. 
 
 
 
 

11 Lipca - Środa, św. Benedykta, Opata 
 

8:00 + Katarzyna Grymkowski - 10 Msza św. greg. 
7:30 INTENCJE ZBIOROWE 
 
 
 

12 Lipca - Czwartek, św. Brunona Bonifacego  
 

8:00 O Boże błog. i zdrowie dla Renaty i jej rodziny  
8:00 + Katarzyna Grymkowski - 11 Msza św. greg. 
 
 
13 Lipca - Piątek, św. Andrzeja Świerada i Benedykta 
 

8:00 + Katarzyna Grymkowski - 13 Msza św. greg. 
7:30 O Boże błog. i opiekę Matki Bożej dla Karola w 23 rocz. 
urodzin oraz o powrót do zdrowia dla Daniela  
 
 
 
 

14 Lipca - Sobota,  
 

8:00 + Katarzyna Grymkowski - 13 Msza św. greg. 
11:00 ślub: Angelika Czachor & Sylwester Sz. Keskowicz   
1:00 ślub: Sylwia Kutek & Łukasz Grabowski  
 
 
 

15 Lipca - XV Niedziela Zwykła 
  

8:00  INTENCJE ZBIOROWE 
10:00 O Boże błog. dla Towarzystwa Parafii Strzelce Wielkie 
10:00 + Katarzyna Grymkowski - 14 Msza św. greg.  
12:15 Dziękczynna za 20 lat sakr. małżeństwa Joanny i 
Michała Kędryna z prośbą o dalsze Boże Błog. i miłość  
4:00 O dar zdrowia i Bożą opiekę dla ks. Wojciecha 
Baryskiego - intencja od pielgrzymów  
8:00 O Boże błog. dla Weroniki i Konrada Materna 
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