
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. Adam S omi ski SChr - Asystent 
  Ks. Krzysztof Janicki SChr  - Asystent  
  Ks. Wojciech Baryski SChr - Rezydent 
   Siostry Misjonarki  tel. 773 227 9826 
  Sr. Gertruda Szyma ska MChR   
  Sr. Hiacynta Ratajczak MChR 
   
   Organista - Mariusz Pluta tel. 773 640 1379 

BIULETYN  NIEDZIELNY 

30 lipca 2017 - XVII Niedziela Zwyk a 

MSZE W. NIEDZIELNE: 8:00am, 10:00am, 12:15pm,     
           4:00pm, 8:00pm 
MSZE W. W TYGODNIU: codziennie 8:00am, w ka d  
rod  i pi tek o 7:30pm, w Pierwszy Czwartek miesi ca                   

o 7:30pm, w Pierwsz  Sobot  miesi ca o 6:30pm. 
NABO E STWA: 
• Nabo e stwo ku czci w. Józefa - roda, po Mszy o 8:00am 
• Nowennna do MB Nieustaj cej Pomocy - roda, 7:30pm 
• Godzinki do NMP - niedziela, 7:30am 
• Adoracja w Godzinie Mi osierdzia: pi tek i niedziela                      

- 3:00pm 
• Pierwszy Czwartek miesi ca i namaszczenie olejami                     

w. Charbela - 6:30pm 
• Pierwszy Pi tek miesi ca: nabo e stwo pokutne - 6:30pm                           

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

• Pierwsza Sobota miesi ca z procesj  wiat a - 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. 

 

POTRZEBUJEMY M DRO CI BO EJ 
 

 Ksi ga Królewska stawia przed nami dzisiaj posta  Salomona, który jako m ody, 
wst puj cy na tron w adca, prosi Pana Boga o m dro . Chce by  królem 
sprawiedliwym, dlatego prosi o dar, który pozwoli mu odró nia  dobro od z a. 
Wierno  sprawiedliwo ci jest bowiem najwa niejszym obowi zkiem króla. M dro  
w Nowym Testamencie uto samiona jest ze zdolno ci  wytrwa ego zabiegania 
o zdobycie królestwa Bo ego, którego obrazem jest ewangeliczna per a oraz skarb 
ukryty w roli. Dlatego wi ty Pawe  w Li cie do Rzymian powie, e chrze cijanin to 
cz owiek, który nie l ka si  o swoj  przysz o , ale z wiar  prosi Pana Boga, by 
przygotowa  go na jej przyj cie. 
 Wraz z pocz tkiem obecnego tygodnia rozpoczniemy sierpie . To miesi c dla 
nas szczególny na p aszczy nie tak religijnej, jak i historycznej. W tym miesi cu 

ze wszystkich stron Polski i Europy setki tysi cy pielgrzymów zd aj  na Jasn  Gór . czmy si  w modlitwie z tymi, którzy 
podj li trud wyj cia na p tnicze szlaki. W czmy si  te  w wielk  modlitw  o trze wo  naszego narodu. Mo e dla wyrwania z 
na ogu pija stwa czy narkomanii kogo  bliskiego, znajomego warto ofiarowa  Panu Bogu czasow  lub ca kowit  abstynencj . 
Naszym or downikiem w modlitwie o trze wo  jest w. Maksymilian Maria Kolbe. 
 W najbli szy wtorek, 1 sierpnia, przypada 73. rocznica wybuchu powstania warszawskiego. W po owie miesi ca 
przedmiotem refleksji stan  si  sierpniowe dni narodowego przebudzenia na prze omie lat osiemdziesi tych na polskim 
Wybrze u. Wspomnijmy te  „Cud nad Wis ” z 1920 roku. Niech to bogactwo sierpniowych rocznic i wielkich wi t utwierdzi 
nasz  wiar  i ufno  w moc i pot g  Pana wieków. 
 W rod , 2 sierpnia, przypada odpust Porcjunkuli, zwi zany z postaci  w. Franciszka z Asy u. Warunkiem jego uzyskania 
jest wzbudzenie w a ciwej intencji, stan aski u wi caj cej, modlitwa w intencjach wyznaczonych przez papie a oraz nawiedzenie 
parafialnego ko cio a. Dok adnie odpust ten mo na uzyska  w czasie od po udnia 1 sierpnia do pó nocy 2 sierpnia. Skorzystajmy z 
tej nadzwyczajnej aski darowania kar doczesnych za grzechy odpuszczone w sakramencie pojednania, a jeszcze przez nas 
nienaprawione.     



 

NABO E STWO KU CZCI W. CHARBELA  
 

W I czwartek mi siaca, zapraszamy do 
udzia u w nabo e stwie ku czci wi tego 
Charbela. 

6:30pm - Godzina wi ta 
7:30pm - Msza wi ta.  
Po Mszy nabo e stwo  

namaszczenia olejami w. Charbela 

 

I SOBOTA  MIESI CA  
 

Pragn c odpowiedzie  na wezwanie 
Maryi wzywaj cej ludzko  do 
nawrócenia, zapraszamy na nabo e stwo 
pierwszych sobót miesi ca. W naszym 
ko ciele odb dzie si  ono w sobot ,  
5 sierpnia, o godz. 6:30pm (ró aniec, 
rozwa anie i Msza w. z procesj  wiat a).  

 

WITAMY GO CI 
ODWIEDZAJ CYCH  
NASZ  WI TYNI .  

yczymy Wam b ogos awie stwa 
B o ego  i  op i e k i  M a t k i 
Naj wietszej.  

Wszystkich Drogich Parafian wyje dzaj cych na wakacje  
polecamy Bo ej Opatrzno ci i yczymy dobrego 
wypoczynku. Pami tajmy o obowi zku uczestnictwa w 
niedzielej Eucharystii oraz o wspieraniu w tym czasie 
swojej parafii. Trójcowo utrzymuje si  w wi kszo ci ze 
sk adek, dlatego przed swoim wyjazdem lub po powrocie 
przeka my do parafii swoje koperty niedzielne. 

 

 
 
 

8:00am: 
E. D browska, A. Bielanski, A. Kowalski 
 

10:00am: 
Dorota E lakowski, Ludwik Drozdowski,  
El bieta Majchrowska 
 

12:15pm:   
Agnieszka Bigos, Stanis aw Cios 
 

4:00pm: Rycerze Mi osierdzia 
Bo ego 
 

8:00pm: M odzie  

 

 
XVI Niedziela Zwyk a, 23 lipca:  

$4,857.00 
Fundusz na remonty w parafii: $72,266.00 
Fundusz na och adzanie ko cio a: $590.00 

 

Wszystkim Parafianom, Przyjacio om i Go ciom 

dzi kujemy za z o one ofiary. Bóg zap a ! 

 

I PI TEK MIESI CA  
i JERYCHO RÓ A COWE 

 

3:00pm - Adoracja Naj wi tszego 
Sakramentu 
6:30pm - Okazja do spowiedzi 
7:30pm - Msza wi ta  
i nabo e stwo uwielbienia z pro b   

o uzdrowienie 
Jerycho Ró a cowe rozpoczyna si  Msz  wi t   

o 7:30pm i ko czy Msz  wi t  o 8:00am w sobot . 

 

NABO E STWO FATIMSKIE 
 

Z okazji 100-lecia objawie  fatimskich, pragn c 
odpowiedzie  na wezwanie Maryi do nawrócenia  
zapraszamy do uczestnictwa w nabo e stwie fatimskim, 
które odb dzie si  wyj tkowo w sobot , 19 sierpnia ze 
wzgl du na histori  tego objawienia w sierpniu, któr  
wyja niamy poni ej.  
7:30 Msza wi ta 
Po Mszy zapraszamy na procesj  wiat a.  
 

W sierpniu Maryja nie 
zjawi a si  13. dnia miesi ca 
w Cova da Iria, poniewa  
dzieci zosta y zatrzymane 
przez miejscowego starost . 
Objawienie mia o miejsce 
19 sierpnia w Valinhos. To 
by a ci ka próba dla 
fatimskich dzieci. Lokalny starosta, niejaki Artur de Oliveira 
Santos, postanowi  po o y  kres „zabobonom” i wezwa  
rodziców z dzie mi na przes uchanie do starostwa w Vila 
Nova de Ourém. Starosta przes uchiwa  dzieci, usi uj c 
wydoby  z nich tajemnic . Poniewa  pastuszki nie chcia y 
niczego zdradzi , posun  si  do zamkni cia ich w wi zieniu. 
Opowiada , e zostan  wrzucone do kot a z rozgrzanym 
olejem. Dla dzieci, które mia y od 7 do 10 lat, by a to 
psychiczna tortura. Znios y j  dzielnie. By y autentycznie 
gotowe odda  ycie za dochowanie wierno ci Matce Bo ej. 
Tymczasem 13 sierpnia w Cova da Iria zgromadzi  si  
kilkutysi czny t um, który czeka  na Maryj  przy d bie. Kiedy 
dzieci wróci y w ko cu do domu 15 sierpnia, by y pe ne 
smutku, e nie spotka y si  z Pani  z nieba. Maryja ukaza a si  
im jednak kilka dni pó niej.  

 

NIEDZIELA, 6 SIERPNIA   
WI TO PRZEMIENIENIA PA SKIEGO 

 

W Ko ciele obchodzone jest ju  od VI wieku. Akt 
przemienienia pozwala Aposto om i nam zrozumie , jak 
mizerne i niepe ne s  nasze wyobra enia o Panu Bogu.To 
lekcja pokory wobec majestatu Bo ej pot gi. I dzisiaj ka dego 
z nas Chrystus wzywa do przemiany. Obiecuje, e b dziemy 
razem z Nim królowa , je li tylko b dziemy pami tali o tym, 
co dla nas Pan Bóg przygotowa , je li b dziemy karmili si  
Jego s owem i Cia em, ufnie i wytrwale si  do Niego modlili i 
s u yli bli nim. Przemienienie Pa skie to wi to rado ci i 
nadziei, e przyjdzie czas, kiedy Pan odmieni nas wszystkich.  



 
SKARBY TRÓJCOWA 

 

Gratulujemy nowo e com:  
Diane Wielgos i Shane Long 
Natalia Kochan i Konrad Chrobak 

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

 

Witamy nowych parafian: 

Grzegorz i Natalia Wsó  

 
ZAPOWIEDZI PRZED LUBNE   

 

Do Sakramentu Ma e stwa 
przygotowuj  si :   

 

Mike Petterson i Elangie Lozano (III) 

Adam Gasiewski i Karolina Kania (III) 

Sebastian Cyran i Katarzyna Plis (III) 

Konrad Koczwara i Monika Franeczek (III) 

Christopher Wo niczka i Evelyn Dimitrov (III) 

Tomasz Sikorski i Anna Labedzka (III) 

Daniel Myzia i Katarzyna Piechnik  (III) 

Renee Wodziak i B a ej Wasilewski (II) 

Prosimy o modlitw  w intencji przygotowuj cych si   

do Sakramentu Ma e stwa. 

 

PIELGRZYMKA DO ZIEMI WI TEJ I JORDANII  
17–30 pa dziernika 2017 

 
Jerozolima, Betlejem, Nazaret, 
En Kerem, Hajfa, Tyberiada, 
Cezarea Filipowa, Geraza, 
Amman, Petra, Jerycho,  

En Gedi, Morze Martwe, Kana 
Galilejska, Góra Tabor, Góra Nebo, Tel Aviv. Opiekun 

duchowy ks. Andrzej TotzkeTChr. Cena: $ 2750. W cenie: 
opieka przewodnika, samolot w obie strony, klimatyzowany 

autokar, hotele *** oraz pe ne 
wy ywienie (trzy posi ki dziennie) 
oraz bilety wst pów.  Informacje i 

zapisy pod numerem  
630 292 3332 lub 773 489 4140.  

 

PO WI CENIE POJAZDÓW 
 

Wdzisiejsz  niedziel , po ka dej Mszy 
wi tej  wi cimy 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.   

 

GODNY UBIÓR DO KO CIO A 
 

Przypominamy, e pomimo upalnej pogody 

nale y przychodzi  na Msze 

w. stosownie i gustownie 

ubranym. Godny ubiór jest 

wyrazem szacunku wobec 

Boga. W wielu krajach 

Europy i wiata jest rzecz  nie do pomy lenia, 

eby wchodzi  do wi tyni w krótkich spodenkach, 

spódniczkach czy z odkrytymi ramionami. 

Zróbmy wi c wszystko, eby nasz ubiór by  

stosowny i nie rozprasza  osób modl cych 

si  w ko ciele.  

Nie zapomnij te  o wy czeniu  telefonu! 

 

PIELGRZYMKA  
DO FATIMY 

Obchody 100 lecia 
objawie  fatimskich 

 
W dniach od 30 
wrze nia do 10 

pa dziernika 2017 opiekunowie duchowni: Stra  
Honorowa w. Jana De Chantal: ks. Andrzej I yk oraz  
ks. Krzysztof wierczy ski zapraszaj  na pielgrzymk  do 
Fatimy. Trasa: Lizbona - Fatima - Aljustrel - Valinhos - 
Alcobaca - Nazare - Tomar - Coimbra - Porto - Braga - 
Santiago De Compostela - Leon - Burgos - Madryt.  
Cena 1765 USD od osoby. W cen  nie wliczone: bilet 
lotniczy na trasie Chicago-Lizbona-Madryt-Chicago, ok. 
$1000 oraz ubezpieczenie na podró . 

Wiecej informacji i rezerwacja:  
Lotus Travel World tel: 773-582-0885-Ewa 

email:lotustravelworld@yahoo.com 
Zofia Koszy oko tel: 773-386-0842 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

PIESZA PIELGRZYMKA DO MERRILLVILLE 
 

„Odmawiajcie codziennie ró aniec” 

12 - 13 sierpnia 2017 
 

Zapisy 30 lipca i 6 sierpnia w naszym ko ciele. 
Spotkanie organizacyjne w celu odebrania legitymacji 
zapisowych odb dzie si  w czwartek, 27 lipca, o godz. 

7:00pm w Jezuickim O rodku Milenijnym. Bardzo prosimy 
o zg oszenie si  po odbór kart zapisowych!!! 

 

Op ata: $45 - ca o ; $30 - jeden dzie  pielgrzymki 
$25 - dziecko do lat 10 

Autobusy b d  wyje dza  o 6:00am z ko cio ów: 
 w. Brunona, w. Ferdynanda i w. Jacka. 

 

Wiecej informacji na stronie: 
www.polonijnapielgrzymka.com 



GRUPY  PRZY PARAFII 
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. Dzi ci cy Biblijny Kr g Filmowy - II niedziela miesi ca, 

godz. 2:00pm, w bibliotece Szko y Polskiej.                    
Prowadzi s. Agnieszka  

6. 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 

7. Dzieci ca Sekcja Szachowa - sobota, godz.1:00-3:00pm. 
Prowadzi Jan Góra 

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

9. Katecheza dla doros ych - niedziela w Adwencie i Wielkim 
Po cie, godz.5:00pm. Prowadzi ks. Proboszcz 

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. Kr g biblijny - pi tek, godz. 8:15pm.                          

Prowadzi ks. Wojciech  
13. Instytut Dziedzictwa Polskiego - 3 niedziela miesi ca -                  

po Mszy w. o godz. 4:00pm. Prowadzi Alfred Karwowski 
14. 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 - III sobota miesi ca, godz. 8:00am. 

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. Pos uga w kawiarence - odpowiedzialna Helena 
czy ska 

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

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

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

27. Stowarzyszenie Emigracji Polskiej - I rody, godz. 
6:00pm-7:00pm; sobota, godz. 12:00pm-4:00pm; niedziela, 
godz. 11:45pm. Odpowiedzialny - Andrzej Zgiet 

28. Wolontariusze - odpowiedzialna Anna Kanas 
29. Wspólnota „Jezus z Nami” - pi tek, godz. 8:15pm. 

Opiekun ks. Proboszcz, Lider: Lucyna Czyszczon 
30. Wspólnoty Domowego Ko cio a  
31. Wspólnota „Rodziny Trójcy wi tej” - II niedziela 

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

ks. Krzysztof  
33. Zespó  „Vox Domini” - niedziela, godz. 6:00pm. Prowadzi 

Marzena W osek 



 

INTENCJE MSZALNE 
 
30 lipca - XVII Niedziela Zwyk a 
 

8:00 Dzi kczynna z pro b  o Bo e b ogos awie stwo dla 
Marii i Mariusza z okazji 24. rocznicy lubu  
8:00 +Maria Serafin - 1 rocznica mierci, ++Stanis awa i 
Marian Serafin 
10:00 Dzi kczynno b agalna dla rodziny Butkiewicz 
10:00 +Tadeusz Kaganek, ++Adam i Lucyna Prytu a, 
+Marian Abramowicz 
12:15 +Antoni Szaci owski (23. rocznica mierci) 
4:00 O zdrowie i potrzebne aski dla Gra yny 
8:00 +Maria Tarczo  - gr. 1 
 
31 lipca - Poniedzia ek  
 

8:00 Za ywych i zmar ych Parafian 
8:00 O zdrowie i Bo e b ogos awie stwo dla brata Krzysztofa 
i jego rodziny 
8:00 +Maria Tarczo  - gr. 2 
 

1 sierpnia - Wtorek - w. Alfonsa Marii Liguori 
 

8:00 +Ks. Adam Barcz (w rocznic  mierci) 
8:00 +Maria Tarczo  - gr. 3 
 
2 siernia - roda  
 

8:00 +Dolores Kasprzak 
8:00 +Maria Tarczo  - gr. 4 
7:30 INTENCJE ZBIOROWE 
 
3 sierpnia - I Czwartek Miesi ca 
 

8:00 +Sabina Michalczuk (7. rocznica mierci) 
8:00 +Maria Tarczo  - gr. 5 
7:30 W intencji Bogu wiadomej dla Marianny 
 

4 sierpnia - I Pi tek Miesi ca  
 

8:00 O Bo e b ogos awie stwo i dary Ducha w. dla Danuty 
7:30 +Maria Tarczo  - gr. 6 
 

5 sierpnia - I Sobota Miesi ca 
 

8:00 +Józef Brzezi ski - od rodziny 
8:00 +Maria Tarczo  - gr. 7 
6:30  Wynagradzaj ca za zniewagi i grzechy, które rani  
Boskie Serce i Niepokalane Serce Maryi oraz o ask  
nawrócenia dla zatwardzia ych grzeszników 
 
6 sierpnia - wi to Przemienienia Pa skiego 
 

8:00 +Marian widerski (18. rocznica mierci), +Janina 
widerski 

10:00 Dzi czynna z pro b  o dalsze aski dla Teresy i 
Krzysztofa (30. rocznica lubu) 
10:00 +Wojciech Pieczarka 
12:15 O rozeznanie woli Bo ej i wytrwanie w powo aniu dla 
Micha a Roguckiego 
4:00 O Bo e b ogos awie stwo dla Teresy i Marka Gondek 
oraz ich dzieci, Adama i Marii w 8. rocznic  lubu  
8:00 +Maria Tarczo  - gr. 8  


