BIULETYN NIEDZIELNY

KOĝCIÓà PW. ĝWIĉTEJ 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 poniedziaáku do piątku: od 9:00am do 1:00pm
oraz od 2:00pm do 5:00pm.
W soboty i niedziele biuro jest nieczynne.
MSZE ĝW. NIEDZIELNE: 8:00am, 10:00am, 12:15pm,
4:00pm, 8:00pm
MSZE ĝW. W TYGODNIU: codziennie 8:00am, w kaĪdą
ĞrodĊ i piątek o 7:30pm, w Pierwszy Czwartek miesiąca
o 7:30pm, w Pierwszą SobotĊ miesiąca o 6:30pm.
NABOĩEēSTWA:
• NaboĪeĔstwo ku czci Ğw. Józefa - Ğroda, po Mszy o 8:00am
• Nowennna do MB Nieustającej Pomocy - Ğroda, 7:30pm
• Godzinki do NMP - niedziela, 7:30am
• Adoracja w Godzinie Miáosierdzia: piątek i niedziela
- 3:00pm
• Pierwszy Czwartek miesiąca i namaszczenie olejami
Ğw. Charbela - 6:30pm
• Pierwszy Piątek miesiąca: naboĪeĔstwo pokutne - 6:30pm
i naboĪeĔstwo uwielbienia z proĞbą o uzdrowienie po Mszy
Ğw. o 7:30pm
• Pierwsza Sobota miesiąca z procesją Ğwiatáa - 6:30pm

strona internetowa: www.trojcowo.com
Duszpasterstwo prowadzą KsiĊĪa Chrystusowcy:
Ks. Andrzej Totzke SChr - Dyrektor
Ks. Adam SáomiĔski SChr - Asystent
Ks. Krzysztof Janicki SChr - Asystent
Ks. Wojciech Baryski SChr - Rezydent
Siostry Misjonarki tel. 773 227 9826
Sr. Gertruda SzymaĔska MChR
Sr. Hiacynta Ratajczak MChR
Organista - Mariusz Pluta tel. 773 640 1379
SAKRAMENT CHRZTU ĝWIĉTEGO: w II niedzielĊ
miesiąca podczas Mszy Ğw. o godz. 10:00am i IV niedzielĊ
miesiąca podczas Mszy Ğw. o godz. 12:15pm. Chrzest dziecka
prosimy zgáosiü przynajmniej miesiąc wczeĞniej. Katecheza
przedchrzcielna w pierwszą sobotĊ miesiąca o godz. 5:00pm
w sali pod koĞcioáem.
SAKRAMENT POKUTY I POJEDNANIA: kaĪda sobota
od 4:00pm do 5:00pm oraz 30 minut przed kaĪdą Mszą Ğw.
DUSZPASTERSTWO CHORYCH: w kaĪdy Pierwszy
Piątek miesiąca odwiedzamy z posáugą sakramentalną
chorych parafian w domach oraz na kaĪde wezwanie.
SAKRAMENT MAàĩEēSTWA: prosimy zgáaszaü
przynajmniej szeĞü miesiĊcy przed planowaną datą Ğlubu.

13 sierpnia 2017 - XIX Niedziela Zwykáa
W wieczór rozmnoĪenia chlebów Jezus poleca uczniom przeprawiü siĊ
przez jezioro i poprzedziü Jego przejĞcie na drugi brzeg, sam zaĞ,
rozpuĞciwszy rzeszĊ, idzie sam na górĊ siĊ modliü. Jest noc, áódĨ
z Dwunastoma z trudem páynie wskutek gwaátownych fal i wichru
przeciwnego, wiĊc „trudzili siĊ przy wiosáowaniu” (Mk 6, 48). Nad ranem
zobaczyli Jezusa idącego wprost do nich, „kroczącego po jeziorze”, a sądząc,
Īe to jest zjawa, zaczĊli krzyczeü ze strachu. Lecz sáowo Pana uspokaja ich:
„Odwagi, Ja jestem, nie bójcie siĊ!” (Mt 14, 27). Wtedy Piotr, najĞmielszy,
mówi: „Panie, jeĞli to Ty jesteĞ, kaĪ mi przyjĞü do siebie po wodzie” (tamĪe
28). Apostoá nie ma Īadnej wątpliwoĞci, Īe Jezus ma taką moc; na Jego sáowo
wychodzi z áodzi i kroczy po falach. Lecz chwilĊ potem, gdy uląká siĊ silnego
wiatru, zaczyna tonąü i woáa: „Panie, ratuj mnie!” (tamĪe 30). Jak bardzo
ludzkie jest to przeciwieĔstwo miĊdzy wiarą Piotra a instynktem lĊku; równieĪ
on, jak Eliasz, choü peáen gorliwoĞci i odwagi w sáuĪbie swojego Pana, ulega
jeszcze obawom, zniechĊceniu; i trzeba, aby Bóg przyszedá go podtrzymaü.
Na górze Horeb Bóg daá odczuü prorokowi swoją obecnoĞü, objawiá siĊ mu,
mówiá do niego, lecz pozostaá Niewidzialny. Na jeziorze natomiast daje siĊ
rozpoznaü w rzeczywistoĞci swojej osoby bosko-ludzkiej. Uczniowie nie
zakrywają przed Nim swoich twarzy, lecz wpatrują siĊ w Niego, bo On sam
ukryá swoje Bóstwo w ludzkim ciele. Staá siĊ czáowiekiem, bratem; dlatego
uczniowie, a szczególnie Piotr, obcują z Nim tak poufale. Jezus zaĞ nawzajem
z poufaáoĞcią dodaje im odwagi i czyni wyrzuty, uspokaja nawaánicĊ, podaje
rĊkĊ Piotrowi, podtrzymuje go i mówi: „Czáowieku maáej wiary, czemu zwątpiáeĞ?” Bóg podtrzymuje czáowieka, który
przygnieciony trudnoĞciami Īycia ucieka siĊ do Niego.

WITAMY GOĝCI
ODWIEDZAJĄCYCH
NASZĄ ĝWIĄTYNIĉ.
ĩyczymy Wam báogosáawieĔstwa
BoĪego i opieki Matki
NajĞwiĊtszej.
Wszystkich Drogich Parafian wyjeĪdzających na wakacje
polecamy BoĪej OpatrznoĞci i Īyczymy dobrego
wypoczynku. PamiĊtajmy o obowiązku uczestnictwa w
niedzielej Eucharystii oraz o wspieraniu w tym czasie
swojej parafii. Trójcowo utrzymuje siĊ w wiĊkszoĞci ze
skáadek, dlatego przed swoim wyjazdem lub po powrocie
przekaĪmy do parafii swoje koperty niedzielne.

POĩEGNANIE KS. ADAMA
Decyzją przeáoĪonych ksiądz wikary
Adam SáomiĔski, SChr zostaá skierowany
do pracy wĞród Polonii w Kanadzie, do
parafii Królowej Polski w Toronto.
PoĪegnanie ks. Adama odbĊdzie siĊ w
niedzielĊ, 27 sierpnia, na Mszy ĝwiĊtej o
godzinie 10:00. DziĊkujemy za posáugĊ w naszej parafii i
Īyczymy Ğwiatáa Ducha ĝwiĊtego i potrzebnych áask w
dalszym posáugiwaniu. SzczĊĞü BoĪe!!!
KSIĉGA ODPOWIEDZI
NA TRUDNE PYTANIA DOTYCZĄCE ĩYCIA
Anselm Grun
Tak wiele związków siĊ rozpada. Co zrobiü, by byáy udane?

8:00am:
B. Pys, J. Wudarczyk, E. Dąbrowska
10:00am:
Joanna Wudarczyk, Zbigniew Sacha, Maágorzata Silezin
12:15pm:
Michaá Kedryna, Agnieszka Bigos
4:00pm:
Rycerze Miáosierdzia BoĪego
8:00pm:
MáodzieĪ
UROCZYSTOĝû
WNIEBOWZIĉCIA
NAJĝWIĉTSZEJ MARYII PANNY
WTOREK - 15 SIERPNIA
We wtorek, 15 sierpnia z okazji
uroczystoĞci WniebowziĊcia
NajĞwiĊtszej Maryi Panny zostaną
odprawione Msze ĝwiĊte o godzinie
8:00 rano i 7:30 wieczorem.

KARNAWAà NA JACKOWIE
W dniach od 24 do 27 sierpnia
odbĊdzie siĊ karnawaá parafialny na
Jackowie. Przewidziane są róĪne
atrakcje dla dzieci i dorosáych:
wesoáe miasteczko, gry losowe,
dobre polskie i meksykaĔskie
jedzenie, Wielka Loteria oraz
zespoáy muzyczne z muzyką do
taĔca. W czwartek i piątek karnawaá
bĊdzie otwarty od 18:00 do 22:00, a w sobotĊ i niedzielĊ od
godziny 13:00.
Karnawa poprzedza Triduum ku czci Ğw. Jacka OdrowąĪa,
które odbĊdzie siĊ 17, 18 i 19 sierpnia podczas wieczornej
Mszy ĝwiĊtej. Nauki podczas Triduum wygáosi ks. Jan
Ryczek z Krakowa.

Wszelkie związki są naraĪone na obciąĪenia i konflikty. To
zupeánie normalne z powodu presji, jaka ciąĪy w dzisiejszych
czasach na ludziach. Jednak nawet jeĞli miáoĞci nie moĪna siĊ
nauczyü, to pielĊgnowania relacji i radzenia sobie z
konfliktami w związkach moĪna.
NajwaĪniejsze jest to, by nie interpretowaü konfliktów jako
zaáamania caáego związku. W wyniku konfliktu nie zostajĊ teĪ
podany w wątpliwoĞü jako osoba. Konflikty są nieodáączną
czĊĞcią Īycia, są szansą znalezienia nowych moĪliwoĞci we
mnie samym. Trzeba takĪe wyostrzyü swoją ĞwiadomoĞü na
to, Īe to zbyt wygórowane wymagania prowadzą do obciąĪeĔ.
W kaĪdym związku przeplatają siĊ fazy wiĊkszej bliskoĞci i
wiĊkszego dystansu. Gdy związek jest trudny, jest to byü moĪe
zaproszenie, by stworzyü w nim wiĊkszy dystans i zrobiü
najpierw coĞ dla siebie samego, zacząü dobrze obchodziü siĊ z
samym sobą. Aby związek pozostaá Īywy, konieczne jest takĪe
szukanie albo stwarzanie przestrzeni bliskoĞci, w których
bĊdziemy mogli pogáĊbiaü wzajemne wiĊzi. Aby związki byáy
udane, potrzebujemy dodatkowo dobrych form komunikacji
oraz zdrowej kultury káócenia siĊ. Potrzebujemy jednak
równieĪ wáaĞciwego nastawienia do siebie samych i do
drugiego czáowieka. Nie wolno nam oczekiwaü wszystkiego od
partnera. Nie jest on nigdy w stanie daü nam absolutnej
miáoĞci, absolutnego poczucia bezpieczeĔstwa i absolutnego
zrozumienia. Psychologowie mówią o tym, Īe naleĪy
odmitologizowaü związek,
Īe nie wolno przesadzaü z
wymaganiami w stosunku do niego, aby miáoĞü mogáa staü siĊ
dojrzaáa. CoĞ absolutnego moĪe nam daü tylko Bóg. JeĞli
zbudujemy sobie pewien ideaá i bĊdziemy oczekiwali od
drugiej osoby czegoĞ w rodzaju raju na ziemi, nasze
oczekiwania w stosunku do niej bĊdą zbyt wygórowane.
Jednak jeĞli z wdziĊcznoĞcią przyjmiemy to, ile miáoĞci,
poczucia bezpieczeĔstwa i zrozumienia partner daje nam w
darze przy swoich ograniczonych moĪliwoĞciach, wtedy w
naszym związku przestaną siĊ pojawiaü ciągáe spiĊcia.
Rozpoznamy w tym, czego doĞwiadczamy poprzez drugiego
czáowieka, wskazanie na absolutną miáoĞü. W ten sposób
związek z drugim czáowiekiem rzeczywiĞcie bĊdzie dla nas
pomocą na drodze do tej absolutnej miáoĞci, która jest Bogiem.
Dlatego teĪ dla mnie wiĊzi z Bogiem bardzo pomagają w
budowaniu udanego związku z czáowiekiem. Związki bardzo
czĊsto rozpadają siĊ dlatego, Īe nie postrzegamy drugiego
czáowieka takim, jaki on jest.

POKAZ FILMU
pt. “WiernoĞü” o bá. ks.
Jerzym Popieáuszce
Z okazji 70. rocznicy urodzin
bá. ks. Jerzego Popieáuszki,
Instytut Dziedzictwa
Polskiego i Fundacja im. ks.
Jerzego Popieáuszki "Dobro" zapraszają PoloniĊ, a
szczególnie máodzieĪ polonijną, na pokaz filmu historyczno
-fabularnego Pawáa Woldana pt. “WiernoĞü”, który
odbĊdzie siĊ w niedzielĊ, 21 sierpnia o godzinie 5:00 w
sali parafialnej. WstĊp wolny. Bohaterką tej opowieĞci
jest wspóáczesna dziennikarka, która przygotowuje film o
Īyciu ks. Jerzego. Podczas pracy spotyka siĊ z dawnymi
funkcjonariuszami SB oraz przyjacióámi ks. Jerzego.
BezpoĞrednio po projekcji na Trójcowie odbĊdzie siĊ
spotkanie z Markiem Popieáuszko, bratankiem bá.
Popieáuszki. Podczas spotkania bĊdzie moĪna záoĪyü ofiarĊ
na FundacjĊ im. ks. Jerzego Popieáuszki "Dobro", która
organizuje 9 i 10 wrzeĞnia Obchody 70. rocznicy urodzin
ks. Jerzego w Suchowoli i Okopach – na Rodzinnej Ziemi.

ZAPOWIEDZI PRZEDĝLUBNE
Do Sakramentu MaáĪeĔstwa
przygotowują siĊ:
Monika Bigos i Marcin Rak (II)
Agnieszka Wesoáowska i Adrian Wójtowicz (II)
Katarzyna PorĊba i Damian Bednarski (II)
Prosimy o modlitwĊ w intencji przygotowujących siĊ
do Sakramentu MaáĪeĔstwa.
“ Trojcowo wychowuje
intelektualnie i duchowo”
ZAPISY DO
POLSKIEJ SZKOàY
im. Trójcy ĝwiĊtej
Informujemy, Īe dodatkowa rejestracja na rok szkolny
2017/ 2018 odbĊdzie siĊ w niedzielĊ, 20 sierpnia w godzinach
od 9.00 do 2.00 pm. w sali pod koĞcioáem. W tym samym
czasie bĊdzie moĪliwoĞü zakupienia podrĊczników szkolnych.
Forma wraz z regulaminem zapisów dostepna na stronie
szkoáy: www.szkolanatrojcowie.com.
Zapraszamy!

SKARBY TRÓJCOWA
Gratulujemy rodzicom i witamy w naszej
wspólnocie nowo ochrzczone dzieci:
Tomasz Joseph Belzek
Amelia Joanna Malek
Gratulujemy nowoĪeĔcom:
Diana i Jakub Anioá,
Elangie i Michael Patterson
ĩyczymy BoĪego báogosáawieĔstwa
na nowej drodze Īycia.
XVII Niedziela Zwykáa, 6 sierpnia:
$4,805.00
Fundusz na bierzące roemonty: $3,035.00

Wszystkim Parafianom, Przyjacioáom i GoĞciom
dziĊkujemy za záoĪone ofiary. Bóg zapáaü!
GODNY UBIÓR DO KOĝCIOàA
Przypominamy, Īe pomimo upalnej pogody
naleĪy przychodziü na Msze
Ğw. stosownie i gustownie
ubranym. Godny ubiór jest
wyrazem szacunku wobec
Boga. W wielu krajach
Europy i Ğwiata jest rzeczą nie do pomyĞlenia,
Īeby wchodziü do Ğwiątyni w krótkich spodenkach,
spódniczkach czy z odkrytymi ramionami.
Zróbmy wiĊc wszystko, Īeby nasz ubiór byá
stosowny i nie rozpraszaá osób modlących
siĊ w koĞciele.
Nie zapomnij teĪ o wyáączeniu telefonu!

NABOĩEēSTWO FATIMSKIE

Z okazji 100-lecia objawieĔ fatimskich, pragnąc
odpowiedzieü na wezwanie Maryi do nawrócenia
zapraszamy do uczestnictwa w naboĪeĔstwie fatimskim,
które odbĊdzie siĊ
wyjątkowo w sobotĊ,
19 sierpnia ze wzglĊdu na
historiĊ tego objawienia w
sierpniu.
7:30pm Msza ĝwiĊta
Po Mszy zapraszamy na
procesjĊ Ğwiatáa.
SPOTKANIE
DLA SENIORÓW
W czwartek, 17 sierpnia
zapraszamy na spotkanie:
2:30pm - Wystawienie
NajĞwiĊtszego Sakramentu
3:00pm - Koronka do Miáosierdzia BoĪego
3:15pm - Msza ĞwiĊta
Po Mszy spotkanie w sali parafilanej.
PIàKA NOĩNA DLA
MINISTRANTÓW
W kaĪdy poniedziaáek, o godzinie
7:00 wieczorem zapraszamy
wszystkich ministrantów na piákĊ
noĪną do parku. Spotkanie odbywa
siĊ przy 6566 N. Avondale Ave,
Olympia Park

GRUPY PRZY PARAFII
1. Anawim - odpowiedzialna Teresa Mirabella
2. Chór „ĝpiewajmy 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
máodzieĪy studenckiej i pracującej.
5. DziĊciĊcy Biblijny Krąg Filmowy - II niedziela miesiąca,
godz. 2:00pm, w bibliotece Szkoáy Polskiej.
Prowadzi s. Agnieszka
6. DzieciĊce Koáa ĩywego RóĪaĔca - I niedziela miesiąca,
godz. 1:00pm. Odpowiedzialni ks. Krzysztof , Maágorzata
SkowroĔska, Agnieszka Bigos, Agnieszka Wolan
7. DzieciĊca Sekcja Szachowa - sobota, godz.1:00-3:00pm.
Prowadzi Jan Góra
8. Jerycho RóĪaĔcowe - I piątek miesiąca, godz. 9:00pm.
Odpowiedzialna Danuta Grabiec
9. Katecheza dla dorosáych - niedziela w Adwencie i Wielkim
PoĞcie, godz.5:00pm. Prowadzi ks. Proboszcz
10. Koáa ĩywego RóĪaĔca - I sobota miesiąca, godz. 6:30pm.
Odpowiedzialni ks. Proboszcz i Mira Radzik
11. Kontraktorzy - odpowiedzialny Bogdan Ogórek
12. Krąg biblijny - piątek, godz. 8:15pm.
Prowadzi ks. Wojciech
13. Instytut Dziedzictwa Polskiego - 3 niedziela miesiąca po Mszy Ğw. o godz. 4:00pm. Prowadzi Alfred Karwowski
14. Lajkonik
• I i II grupa reprezentacyjna - pon., godz. 6:30pm.
Odpowiedzialna Halina Misterka
• Maáy (10-13 lat) - Ğroda, godz. 6:30pm. Odpowiedzialna
Maágorzata àyda
• Krakowiaczki i Lasowiaczki - sobota, godz. 1:00pm.
Odpowiedzialna Maágorzata àyd
14. Lektorzy - odpowiedzialny ks. Krzysztof
15. Marszaákowie - odpowiedzialny Jan Kandefer
16. MĊĪczyĨni Ğw. Józefa - III sobota miesiąca, godz. 8:00am.
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 - piáka noĪna - poniedziaáek, godz. 6:30pm.
18. MáodzieĪ
• Laboratorium wiary - I i III niedziela miesiąca, po Mszy
o godz. 12:15pm. Prowadzi ks. Krzysztof
19. Orkiestra DĊta „Trójcowo” - niedziela, godz. 11:30am.
Prowadzi Kazimierz MurzaĔski
20. Polska Szkoáa im. Trójcy ĝwiĊtej - sobota, godz. 9am1:15pm. Prezydent - ks. Proboszcz; Dyrektor - Maria Baran
21. Polski Program Katechetyczny - niedziela, godz.
12:00pm-1:00pm. Koordynator - s. Agnieszka
22. Posáuga w kawiarence - odpowiedzialna Helena
àączyĔska
23. Rada Finansowa - Przewodniczący Jan Kandefer
24. Rada Parafialna - Przewodniczący Robert Wasilewski
25. Rycerze Miáosierdzia BoĪego - II niedziela, godz. 3:00pm
i IV niedziela miesiąca spotkanie formacyjne, godz. 5:00pm.
Prowadzi Danuta Grabiec.
26. Seniorzy - III czwartek miesiąca, godz. 2:30pm.
Opiekunowie: ks. Wojciech i Stanisáawa Ochwat
27. Stowarzyszenie Emigracji Polskiej - I Ğrody, 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” - piątek, godz. 8:15pm.
Opiekun ks. Proboszcz, Lider: Lucyna Czyszczon
30. Wspólnoty Domowego KoĞcioáa
31. Wspólnota „Rodziny Trójcy ĝwiĊtej” - II niedziela
miesiąca, godz. 2:00pm. Prowadzi ks. Krzysztof
32. Zespóá máodzieĪowy - niedziela, godz. 6:00pm. Prowadzi
ks. Krzysztof
33. Zespóá „Vox Domini” - niedziela, godz. 6:00pm. Prowadzi
Marzena Wáosek

INTENCJE MSZALNE
13 sierpnia - XIX Niedziela Zwykla
8:00 ++Lewandowscy
10:00 +Czesáaw Janik (8 rocznica Ğmierci), ++Jan i Emilia
Czuba
10:00 +Piotr SiekaĔski
12:15 +Helena BrzeziĔski - od rodziny
4:00 +o. BáaĪej KaraĞ
8:00 +Maria TarczoĔ
14 sierpnia - Poniedziaáek - Ğw. Maksymiliana Kolbe
8:00 Za Īywych i zmaráych Parafian
8:00 +o. BáaĪej KaraĞ
8:00 +Maria TarczoĔ
15 sierpnia - Wtorek - WniebowziĊcia NMP
8:00 ++Marek Warner oraz z rodziny Warner i Koniecko
8:00 +Maria TarczoĔ
7:30 +o. BáaĪej KaraĞ
16 siernia - ĝroda
8:00 +Maria TarczoĔ
8:00 +o. BáaĪej KaraĞ
7:30 INTENCJE ZBIOROWE
17 sierpnia - Czwartek - Ğw. Jacka
8:00 +Dolores Kasprzak
8:00 +o. BáaĪej KaraĞ
8:00 +Maria TarczoĔ
18 sierpnia - Piątek - Ğw. Ludwika
8:00 +o. BáaĪej KaraĞ
8:00 ++Krystyna i Konrad Olender oraz Teresa Winters
8:00 ++Ludwik i Agnieszka Komperda
7:30 +Maria TarczoĔ
19 sierpnia - Sobota
8:00 +Bolesáaw Kurzydáo
8:00 +Maria TarczoĔ
6:30 +o. BáaĪej KaraĞ
20 sierpnia - XX Niedziela Zwykla
8:00 O zdrowie i báogosáawieĔstwo BoĪe dla Marii z okazji
urodzin
8:00 +Józef Boduch - rocznica Ğmierci
10:00 ++Helena i Józef BrzeziĔski
10:00 ++Stanisáaw i Marianna
12:15 W intencji wspólnoty rodziny Trójcy ĝwiĊtej
4:00 +o. BáaĪej KaraĞ
8:00 +Maria TarczoĔ

