18 sierpnia 2019 - XX Niedziela Zwykła

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 PROWADZĄ
KSIĘŻA CHRYSTUSOWCY:
Ks. Andrzej Totzke SChr - Dyrektor
Ks. Piotr Janas SChr - Asystent
Ks. Mariusz Lis SChr - Asystent
SIOSTRY MISJONARKI
CHRYSTUSA KRÓLA

(773 227 9826)

Sr. Jadwiga Kokolus MChR
Sr. Hiacynta Ratajczak MChR
Sr. Gertruda Szymańska MChR - posługa
weekendowa
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 ŻYCIA

TRÓJCOWO.COM

OGIEŃ I WYMAGANIA
W czasie wizyty św. Jan Pawła II na Jasnej Górze w 1983 roku padły znamienne słowa, skierowane do
młodzieży w czasie Apelu Jasnogórskiego: „Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie
wymagali”. Czemu ma służyć stawianie wymagań? Mądry wychowawca odpowie, że prawidłowemu
rozwojowi, ponieważ każą one iść do przodu i pokonywać napotykane przeszkody i trudności. Żeby wiara
mogła zapłonąć żarem, płomień wiary musi być nieustannie podtrzymywany i podsycany. Pewną analogię
możemy zobaczyć w ogniu olimpijskim, który jest wzniecany przy pomocy promieni słonecznych w ruinach świątyni Hery w starożytnej
Olimpii. Stamtąd sztafeta olimpijska przekazuje pochodnię olimpijską kolejnym biegaczom. Tradycja zapalania ognia sięga Igrzysk z 1928
roku, a jego przenoszenia w sztafecie – 1936 roku. Na koniec ogień niesiony w pochodni przybywa do miasta-gospodarza igrzysk. Tutaj w
trakcie ceremonii otwarcia zapalany jest znicz olimpijski, który płonie przez cały czas trwania zawodów. Płomień ognia olimpijskiego może
zgasnąć, jak zdarzyło się to trzykrotnie wyniku oberwania chmury czy problemów technicznych. Podobne niebezpieczeństwo grozi
płomieniowi wiary, który może zmniejszyć swoją intensywność lub zupełnie zagasnąć pod wpływem trudnych wydarzeń życiowych czy
własnych zaniedbań, które mają wpływa na osłabienie wiary. Wiara, która jest dynamizmem otrzymanym na chrzcie, nie jest wolna od
znaków zapytania czy różnego rodzaju wątpliwości. Wiara domaga się od nas dociekliwości w poznawaniu, stawianiu pytań, jak i
poszukiwaniu odpowiedzi. Ale człowiek wiary powinien mieć również odwagę i żar Ducha Bożego, aby żyć wiarą na co dzień. Andrea
Bocelli, najpopularniejszy tenor świata a jednocześnie człowiek głębokiej wiary, wyznał w jednym z wywiadów prasowych: „Sądzę […], że
każdy z nas ma wielki przywilej, ale i konkretny obowiązek bycia żywym, pulsującym i pełnym radości świadkiem wiary chrześcijańskiej.
Mało tego, mamy ją nieść, gdzie tylko możemy, poprzez przykład życia i propozycję dzielenia się z innymi, dawania siebie”.Nie da się żyć i
rozwijać właściwie bez stawiania wymagań sobie i innym. Wzorem jest dla nas Syn Boży, który jako największe kryterium pozostawił nam
miłość do końca. Uobecnia się ona w Eucharystii, jak również jest wezwaniem, by zapalać miłością spotkanych po wyjściu ze świątyni ludzi.
Będzie to możliwe tylko wtedy, gdy każdego dnia będziemy pogłębiali naszą osobistą więź z Jezusem.
ks. Leszek Smoliński

INTENCJE MSZY ŚW.

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

Niedziela - 18 sierpnia, XX Niedziela Zwykła
8:00am INTENCJE ZBIOROWE
10:00am † Tadeusz Kaganek, Genowefa Pasterska,
Krystyna Pasterska, ks. Władysław Gowin
10:00am † Marsha Clennon w 1. rocz. śmierci
12:15pm † Krystyna, Konrad, Teresa, Jan Olender
4:00pm O Boże błog. dla Katie i Jakuba z okazji 1. rocz.
ślubu
8:00pm † Marian Grzebień
Poniedziałek - 19 sierpnia,
8:00am † Helena i Józef Brzeziński
8:00am † Bolesław Kurzydło
Wtorek - 20 sierpnia, św. Bernarda
8:00am Za Parafian
8:00am † Zygmunt Majkut
Środa - 21 sierpnia, św. Piusa X
8:00am O Boże błog.opiekę Matki Bożej i potrzebne łaski
dla syna Jarka
8:00am †Zygmunt Majkut
7:30pm INTENCJE ZBIOROWE
Czwartek - 22 sierpnia, Najśw. Maryi Panny Królowej
8:00am O Boże błogosławieństwo dla Marii Majkut
8:00am † Bronisława, Antoni Roszka
8:00am † Zygmunt Majkut
Piątek - 23 sierpnia
8:00am † ks. Wojciech Baryski
7:30pm Dziękcz. i z prośbą o Boże błog. dla Krystyny i
Adama Opałka z okazji 38 rocz. ślubu

Niedziela - 18 sierpnia: Wręczanie stypendium
im. Harrego Pyzika podczas Mszy św. godz.
10:00am
Sobota - 24—26 sierpnia: Pielgrzymka do
Amerykańskiej Częstochowy
Poniedziałek - 26 sierpnia: MB Częstochowskiej
Niedziela - 1 września - 80. rocznica wybuchu
II Wojny Światowej
Środa - 4 września: I środa miesiąca
7:30pm - Nabożeństwo do św. Józefa
Czwartek – 5 września:
6:30 Godzina Święta i Nabożeństwo do św. Charbela
Piątek - 6 września: I piatek miesiąca
7:30pm - Nabożeństwo NSPJ
6 - 8 września Forum Charyzmatyczne

WSPARCIE FINANSOWE TRÓJCOWA
Składka niedzielna - 11 sierpnia: $4,006.00
NAPRAWA DACHU POLSKIEJ SZKOŁY:
II składka : $259.00

Sobota - 24 sierpnia, św. Bartłomieja
8:00am † Henryk Sibiga w 19 rocz. śmierci
Niedziela - 25 sierpnia, XXI Niedziela Zwykła
8:00am INTENCJE ZBIOROWE
10:00am O Boże błog., zdrowie i potrzebne łaski dla Marii
Kaganek oraz o radośc nieba dla Tadeusza Kaganka i ks.
Władysława Gowina

12:15pm † Maria Dymon w 4 rocz. śmierci
4:00pm Przez wstawiennictwo MB Miłosierdzia w intencji
żywych i zmarłych Rycerzy Miłosierdzia
Koronkowych i ich rodzin oraz ks. Opiekuna

Bożego,

Kół

8:00pm † Konrad Olender

POWITANIE NOWEGO
KSIĘDZA WIKARIUSZA
Serdecznie witamy w naszej wspólnocie
parafialnej księdza Piotra Janasa, SChr
Ks. Piotr przychodzi do nas z parafii p.w.
Miłosierdzia Bożego w Lomard. Życzymy
Księdzu Piotrowi wielu łask Bożych,
zdrowia i ludzkiej życzliwości.
Szczęść Boże!

Ofiary Online: $0.00
Pamiętaj o Trójcowie podczas letniego wypoczynku.
Nasza parafia posiada możliwość składania ofiar
on-line.
Bóg zapłać!
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

SIERPIEŃ MIESIĄCEM ABSTYNENCJI
Co roku, w sierpniu prosimy wszystkich
Polaków: podejmijcie dobrowolną
abstynencję. Pokażcie, że potraficie
odpoczywać i bawić się bez alkoholu. Swoje
wyrzeczenie ofiarujmy w intencji walczących z nałogiem
alkoholizmu, za rodziny rozbite i pełne przemocy domowej.
GODNY UBIÓR DO KOŚCIOŁA
Przypominamy, że pomimo upalnej pogody
należy przychodzić na Msze św. stosownie i
gustownie ubranym. Godny ubiór jest
wyrazem szacunku wobec Boga. W wielu krajach
Europy i świata jest rzeczą nie do pomyślenia, żeby wchodzić do
świątyni w krótkich spodenkach, spódniczkach czy z odkrytymi
ramionami. Zróbmy więc wszystko, żeby nasz ubiór był
stosowny i nie rozpraszał osób modlących się w kościele.
Wchodząc do kościoła prosimy również o wyłączeniu
telefonu komórkowego.

SAKRAMENTY
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.
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.

SKARBY TRÓJCOWA
Gratulujemy Nowożeńcom
Paweł Bratko & Anna M.
Górecka

Życzymy Bożego błogosławieństwa
na wspólnej drodze.
SPOTKANIE DLA SENIORÓW
22 sierpnia - czwartek
2:30pm - Adoracja Najśw. Sakramentu
3:00pm - Koronka do Miłosierdzia Bożego
3:15pm - Msza św.
Po Mszy św. ciąg dalszy spotkania
w sali parafialnej.

TRÓJCOWO.COM
WAKACYJNE POZDROWIENIA:

WRĘCZENIE STYPENDIÓW IM. H. PYZIKA
Na większą chwałę Boga w Trójcy Świętej Jedynego oraz
dla dobra Polskiej Misji pw. Świętej Trójcy w Chicago tak rozpoczyna się Statut Stypendialny Funduszu
Stypendialnego im. Harry’ego Pyzika. Fundusz
powstał z odsetek kwoty pół miliona dolarów,
którą przeznaczył nasz parafianin Harry Pyzik, by
pomagać studentom z naszej Parafii. Jak co roku
Komisja Stypendialna do której należą: ks. Andrzej
Totzke SChr, Aleksandra Brzeziński, Stanisław
Banaś, Jan Kandefer, Jacek Migus, rozpatrzyła
złożone podania i przyznała stypendia dwudziestu
trzem studentom. Zostaną one wręczone podczas
dzisiejszej Mszy św. o godz. 10:00am. Z urzędu
stypendia otrzymują także Księża Chrystusowcy i
Siostry Misjonarki na kształcenie kapłanów i sióstr
posługujących wśród Polonii.
Gratulujemy wszystkim i życzymy Bożego
błogosławieństwa oraz światła Ducha Świętego w
nowym roku akademickim.
Izabela Alvarado
Matthew A.Bartnik
Anna Bielanski
Weronika Budek
Patryk Budek
Katarzyna Głowik
Monica Hudaszek
Weronika Jóźwiak
Carolyn Kędryna
Claudia Kędryna
Patrick Krol
Arkadiusz M. Krupa
Gabriel Laniewski
Piotr Malec
Veronica Materna

Konrad Materna
Veronica Michałka
Jakub K. Parzygnat
Justyna Skowroński
Magdalena Skowronski
Dominik Skowroński
Madaline Tolwiński
Dominika Wójtowicz

Lektorzy na niedzielę - 25 sierpnia
8:00am

E. Dąbrowska , M, Katarina, M. Baran

10:00am

W. Alvarado, Z. Sacha, I. Alvarado

12:15pm

M. Belcik, Z. Kawula, J. Sobotka

4:00pm

Rycerze Miłosierdzia

8:00pm

Młodzież

Serdeczne podziękowania kierujemy do wszystkich,
którzy nadsyłają do nas pozdrowienia
z wakacyjnych szlaków.

Zapraszamy do Polskiej Szkoły im Trójcy Świętej!
Zajęcia rozpoczynają się 7 września Mszą Świętą
o godzinie 9:00 rano.
Dodatkowe zapisy odbędą się w dzisiejszą niedzielę
18 sierpnia po mszach świętych o 8.00, 10.00 i 12:15 w sali pod kościołem. W tym
samym czasie będzie możliwość zakupienia podręczników szkolnych. W ciągu
tygodnia rejestracji można dokonać w biurze parafialnym lub drogą elektroniczną.
Szczegóły na www.szkolanatrojcowie.com , lub pod numerem telefonu:
312-929-9901.
Lekcje odbywają się w soboty od godz. 9.00 rano do 13.00 po południu.
Oferujemy zajęcia na poziomach:

•
•
•
•

przedszkole (dzieci w wieku 3-5 lata)
szkoła podstawowa
liceum

klasy dwujęzyczne ( dla dziecki, które nie mówią i nie rozumieją po
polsku)
Katecheza oraz przygotowanie do Sakramentów Świętych w ramach zajęć lekcyjnych.
Oferujemy również zajęcia dodatkowe: harcerstwo, kółko plastyczne, szachy......
Szkoła posiada akredytację Stanu Illinois.
„ Trójcowo wychowuje intelektualnie i duchowo od 1992r.”

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.

ED THE PLUMBER
ED THE CARPENTER

Catholic MDs, DDSs, NPs, and PAs Needed!
Explore your calling to serve Christ’s poor around the world

Join Mission Doctors Association Sept. 13-15, 2019
at Loyola Stritch Med School - Opportunity for 11 CME

Make Your Reservation Today
www.MissionDoctors.org/Serve

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

CALL BY 5/31 TO RECEIVE

Lic# 055-026066

Komplety wypoczynkowe-$198

$$ Parishioner Discount $$

Prosze pytac o Bernice albo Andre.

773-471-1444

773-276-0599

Check It Out Today!

x OFF
75% 50%

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.

Offer expires 9/30/19.

Meble co kazcego pokuju.

1259 N. Ashland

Directory of

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

LABOR

Lozka-$99, Komody-$69,

Online National

Say Good-bye to Clogged Gutters!

Lodowki. Piece kuchenne,
Pralki-od $99 i w gore

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

Fullerton Health Center
• Family Healthcare • Behavioral Health
• Insurance/Financial Assistance
*Bring this ad to this location for a free giveaway
Call 773-276-2229 or visit www.primecarehealth.org

3924 W. Fullerton
003147 Holy Trinity Church

www.jspaluch.com

Brian or Sally, coordinators

860.399.1785
CST 2117990-70

an Official Travel
Agency of
Apostleship of
the Sea-USA

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

