BIULETYN NIEDZIELNY
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

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.
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 miesi 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

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
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.

15 lipca 2018 - XV Niedziela Zwyk a

Jeste my pos ani.....
Dobry pomys to tylko po owa sukcesu. Potrzebne s konkretne
wskazówki i rozwi zania. S uchaj c dzisiejszej Ewangelii pod tym k tem,
mo emy zobaczy Boga, który potrafi po czy jedno z drugim w najlepszy
mo liwy sposób. Dobry pomys Boga polega na tym, by ka dy cz owiek
zosta zbawiony.
"Albowiem Bóg nie pos a swego Syna na wiat po to, aby wiat pot pi ,
ale po to, by wiat zosta przez Niego zbawiony"(J 3, 17). Pierwszy krok do odkrycia tego pragnienia Boga
i ycia Jego pragnieniem nazywany jest nawróceniem. Potrzeb nawrócenia g osi Jezus, dziel c si swoj
misj z uczniami i podaj c konkretne wskazówki. Po pierwsze, w adza nad duchami nieczystymi, czyli
mi dzy innymi mo liwo przeciwstawiania si pokusie. Po drugie, wolno od rzeczy materialnych.
One maj s u y mnie, nie ja im. Po trzecie, dar czasu, umiej tno szanowania czasu, który inni mi
po wi caj i szanowania swojego czasu.
Bóg chce wi c twojego nawrócenia, czyli odkrycia, e jest z Tob . Daje ci dzi w adz uwalniania ludzi
od z a przez mo liwo przebaczenia, dobroci, obecno ci, s uchania. Daje ci rzeczy, by nad nimi panowa .
Daje ci czas, by wykorzysta go dla siebie i innych. Wszystko po to, by by kolejnym aposto em, który
yj c w wiecie, potrafi przede wszystkim y z Bogiem.
ks. Wies aw Wójcik SChr

WI CI TEGO TYGODNIA
16 Lipca - NMP z Góry Karmel
16 lip ca Ko ció obchodzi
wspomnienie obowi zkowe
Naj wi tszej Maryi Panny z Góry
Karm el,c zyli Ma tk i Bo ej
Szkaplerznej. wi tym najg biej
zwi zany z kultem szkaplerznym jest
w. Szymon Stock. 16 lipca 1251
roku, gdy Szymon trwa na modlitwie,
ukaza a mu si Matka Bo a w
towarzystwie wity niebia skiej.
Maryja, trzymaj c w r ku habit
karmelita ski, powiedzia a do
Szymona: We , Najukocha szy
Synu, ten szkaplerz twego Zakonu,
jako wyró niaj cy znak oraz symbol przywilejów, który
otrzyma am dla ciebie i dla wszystkich synów Karmelu. Jest to
znak zbawienia, ratunek po ród niebezpiecze stw, przymierze
pokoju i wszechwieczna ochrona. Kto w nim umrze, nie zazna
ognia piekielnego. Oto znak zbawienia, ratunek w
niebezpiecze stwach, przymierze pokoju i wiecznego
zobowi zania.Szkaplerz w obecnej postaci to dwa p atki
tkaniny po czone tasiemkami. Oba p atki maj swoj
symbolik . Noszony na piersiach i przedstawiaj cy wizerunek
Matki Bo ej Szkaplerznej przypomina o tym, e nasze serca
powinny zwraca si na pierwszym miejscu ku Bogu i bli nim,
nie przywi zuj c si zbytnio do dóbr
doczesnych. Cz
noszona na plecach
wskazuje, i znosz c z pokor wszelkie
yciowe trudno ci, poddajemy si woli
Bo ej.Dzi szkaplerz mo e nosi ka dy, a
jego na o enie stanowi wyraz osobistego
po wi cenia si Matce Chrystusa i wiary
w Jej opiek . Noszenie szkaplerza zobowi zuje do
autentycznego ycia chrze cija skiego.

PIELGRZYMKA LADAMI
W. CHARBELA
Z naszej Parafii jest organizowana
12-to dniowa Pielgrzymka do Libanu
 ladami w. Charbela.
W dniach 17  28 wrze nia 2018
Opiekunem duchowym pielgrzymki b dzie
ks. Andrzej Totzke SChr.
W Libanie 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
Zapisy do 15 lipca.(630) 292-3332

PO WI CENIE POJAZDÓW
W przysz niedziel - 22 lipca, po ka dej Mszy wi tej
b dziemy wi ci wszelkiego rodzaju pojazdy, prosz c przez
wstawiennictwo w. Krzysztofa o Bo e b ogos awie stwo
i bezpieczn jazd dla kierowców i podró uj cych.
w. Krzysztof to najwi kszy or downik podró uj cych
i kierowców. W dzie jego liturgicznego wspomnienia,
polecamy modlitw o dobr i bezpieczn wakacyjn podró .

WITAMY GO CI NA TRÓJCOWIE
Serdecznie wszystkich witamy.
Cieszymy si , e 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. 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 .
SPOTKANIE DLA SENIORÓW
Serdecznie zapraszamy na spotkanie seniorów,
które odb dzie si w czwartek, 19 lipca br.
2:30pm - Wystawienie Naj wi tszego Sakramentu
3:00pm - Koronka do Mi osierdzia Bo ego
3:15pm - Msza wi ta
Po Mszy spotkanie w sali parafialnej

W dzisiejsz niedziel , 15 lipca br. podczas mszy wi tej o
godz. 12:15 b dziemy modli si za dusze polskich o nierzy
poleg ych na misjach zagranicznych w ostatnich latach.
Go cimy w naszej wspolnocie trzech polskich weteranów z
Afganistanu. S to: Plutonowy Adam Lewkowski,
Plutonowy Micha Pa ko, Starszy kapral Sebastian
St pniak, którzy w ci gu czterdziestu czterech dni
rowerowego Rajdu Pami ci z Los Angeles do Nowego Jorku,
oddaj cz
czterdziestu czterem poleg ym polskim
o nierzom na misjach zagranicznych.
Po Eucharystii zapraszamy na spotkanie z uczestnikami tego
Rajdu Pami ci w sali pod ko cio em.

20 - 25 lipca - Rekolekcje
z O. Józefem Witko OFM i Grzegorzem Bacikiem
Pro my o wiat o Ducha wi tego
dla naszych rekolekcjonistów

SPOWIEDNICY
17 wrze nia 1950
W dolnym ko ciele przy drzwiach na cianie
wystawiona jest lista ksi y spowiedników i czasy kiedy
s uchaj . Jest to dla dogodno ci i wyboru penitentów.
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

8:00 A.E. D browska, K. Miari, M. Baran
10:00 E.Majchrowska, A.Wincenciak,
D. E lakowski
12:15 S. Cios, P. Plewa
4:00 Rycerze Mi osierdzia
8:00 M odzie

SKARBY TRÓJCOWA
Gratulujemy Nowo e com
Angelika & Sylwester Keskowicz
Sylwia & ukasz Grabowski
yczymy Bo ego b ogos awie stwa

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

Konfesjona
w.o Pio do zebrania
$8000
WP YN O:
$5000 anonimowy ofiarodawca

Konfesjona
w.Maksymiliana
Marii Kolbego WP YN O:
$8000 anonimowi
ofiarodawcy

ZAPOWIEDZI PRZED LUBNE
Do Sakramentu Ma e stwa
przygotowuj si :
Weronika Berkowicz
i Bartosz Kuczyc (I)
Agata Szarek i Bartosz Rokiciak (I)
Evelyn Dimitrov i Christopher Wozniczka(I)
Prosimy o modlitw w intencji
przygotowuj cych si do
Sakramentu Ma e stwa

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. 9am1:15pm. 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, Lider: Lucyna 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
15 lipca - XV Niedziela Zwyk a
8:00 INTENCJE ZBIOROWE
10:00 O Bo e b og. dla Towarzystwa Parafii Strzelce Wielkie
10:00 +Katarzyna Grymkowski - 14 Msza w. greg.
12:15 Dzi kczynna za 20 lat sakr. ma e stwa Joanny
i Micha a K dryna z pro b o dalsze Bo e B og. i mi o
12:15 ++ Polscy o nierze polegli na Misjach Zagranicznych
4:00 O dar zdrowia i Bo opiek dla ks. Wojciecha
Baryskiego - intencja od pielgrzymów
8:00 O Bo e b og. dla Weroniki i Konrada Materna
16 lipca - Poniedzia ek NMP z Góry Karmel
8:00 O Bo e aski dla parafian, a dla zmar ych o ycie wieczne
8:00 + Katarzyna Grymkowski - 15 Msza w. gregoria ska

17 lipca -Wtorek
8:00 + Katarzyna Grymkowski - 16 Msza w. greg.
8:00 ++Czes awa, Szczepan Jaskowiak
18 lipca - roda
8:00 + Katarzyna Grymkowski - 17 Msza w. greg.
7:30 INTENCJE ZBIOROWE
19 lipca - Czwartek
8:00 + Katarzyna Grymkowski - 18 Msza w. greg.

20 lipca - Pi tek B . Czes awa
8:00 + Katarzyna Grymkowski - 19 Msza w. greg.
7:30 O Bo e b og. i zdrowie dla Izabeli Wojtaszek z rodzin
oraz o Bo e b og. dla Cecylii
21 lipca - Sobota
8:00 + Katarzyna Grymkowski - 20 Msza w. greg.
5:00 lub: Anna Oleksiewicz i Jan Greszta
6:30 O Bo e b og. i opiek Matki Bo ej dla Mariusza, Daniela,
Anety, Ani i cz onków zespo u VoxDomini z ok. urodzin
22 lipca - XVI Niedziela Zwyk a
8:00 INTENCJE ZBIOROWE
10:00 Dzi kczynna z pro b o dalsze aski dla Marii i Mariusza
10:00 .+Franciszek Sajdak - 31 rocznica mieci
12:15 + Wies aw Pu ewski - 1 rocznica mierci
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 rodziny.
8:00 + Katarzyna Grymkowski - 21 Msza w. greg

