
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. Agnieszka Kortiak MChR 
  Sr. Gertruda Szyma ska MChR   
  Sr. Hiacynta Ratajczak MChR 
   

BIULETYN  NIEDZIELNY 

3 wrze nia 2017 - XXII 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. 

 
                                           
 
 
 
 
Prorok Jeremiasz, o którym s yszymy w pierwszym czytaniu, usi uj cy uwolni  si  od swej uci liwej misji, 
jest przyk adem cz owieka, który podejmuje prób  uwolnienia si  od cierpienia. Jednak w Ewangelii Pan 
Jezus u wiadamia nam, e ucze  musi i  t  sam  drog , jak  przeszed  Mistrz. Kto idzie za Jezusem, musi 
uczy  si  przyjmowania ró nych utrapie  ycia. W pewnych okoliczno ciach musi by  nawet gotowy           
do oddania ycia za Chrystusa i Ewangeli . Do tego samego wzywa równie  wi ty Pawe  w drugim 

czytaniu. Pan Bóg bowiem nie potrzebuje od nas adnej rzeczy materialnej. Chce natomiast, by ludzie otwierali si  na Niego            
i pozwolili Mu zamieszka  w swoim sercu. 
 

Wakacje, urlopy dobiegaj  ko ca. Na progu nowego roku szkolnego Ko ció  apeluje o do o enie wszelkich stara , aby uczestnictwo 
dzieci i m odzie y w katechezie szkolnej by o od samego pocz tku pe ne wiadomego zaanga owania. Wzrost wiary i wra liwo  
na prawo Bo e nie dokonuj  si  okazjonalnie, ale przez systematyczne s uchanie i rozwa anie s owa Bo ego na katechezie               
i podczas niedzielnej Eucharystii, która stanowi osobiste spotkanie z Panem na amaniu chleba. 
Przy tej okazji przypominam rodzicom, e edukacja szkolna i katechetyczna powinna by  przedmiotem ich szczególnej troski. 
Rodzina jest pierwszym miejscem, w którym dzieci zdobywaj  wychowanie tak e religijne. Szko a, katecheza i Ko ció  nigdy            
nie zast pi  rodziców. Podczas sakramentalnego lubowania ma onkowie zobowi zywali si  do katolickiego wychowania 
potomstwa. W najbli szych dniach b dziemy modli  si  o to, aby wszyscy rodzice temu podo ali. 
 

Rozpocz cie roku szkolnego Polskiej Szko y na Trójcowie odb dzie si  16 wrze nia Msz  w. o godz.  9:00 am,                  
natomiast rozpocz cie katechezy niedzielnej nast pi 17 wrze nia podczas Mszy w. o godz. 12:15 pm. 



 

 

 

Msza w. z udzia em 
m odzie y Archidiecezji Chicago 

pod przewodnictwem  
ks. KARDYNA A  
BLAISE CUPICH 

 
10 wrze nia w naszej wi tyni 

b dziemy go ci  ksi dza Kardyna a 
Blaise Cupicha.  

Tego dnia o godz. 2:30pm  
pod Jego przewodnictwem zostanie odprawiona Msza w.  

dla m odzie y naszej diecezji, która   
w listopadzie (16-19, 2017) uda si  na Ogólno Ameryka skie 
Spotkanie M odzie y w Indianapolis (National Catholic Youth 

Conference). M odzie  z naszej parafii  bierze udzia  w tym 
wydarzeniu. Do udzia u we Mszy w. pod przewodnictwem 

 ks. Kardyna a zapraszamy m odzie  z naszej parafii,  
która bra a udzia  w wiatowcyh Dniach M odzie y 

 w Krakowie. Istnieje mo liwo  zapisu na zjazd NCYC  
w Indianapolis do 21 wrze nia. Serdecznie zapraszamy!!! 

Osoby zainteresowane proszone s  o kontakt  
z ks. Krzysztofem.  

W tym dniu z racji na Msze wi t  z ks. Kardyna em  
nie b dzie godziny wi tej i adoracji Naj wi tszego 

Sakramentu o godzinie 3:00pm.  

WSPÓLNA CELEBRACJA DNIA FATIMSKIEGO  
 

Dnia 13 wrze nia z ko cio a w. Jana Kantego do ko cio a w. 
Trójcy wyruszy procesja fatimska. To spotkanie modlitewne 
rozpoczyna si  w ko ciele w. Jana Kantego o godzinie 7:30 
wieczorem. Po Mszy wi tej procesj  fatimsk  udamy si         
w kierunku Trójcowa gdzie zostanie udzielone 
b ogos awie stwo wszystkim wiernym, którzy brali udzia   
w Dniu Fatimskim. Tych, którzy z ró nych powodów nie b d  
mogli dotrze  do ko cio a w. Jana Kantego zapraszamy  
na Msz  wiet  do naszego parafialnego  ko cio a na godzin  
7:30pm. Bezpo rednio po  Mszy w. do czymy do procesji 
Fatimskiej.  

Serdecznie zapraszamy wszystkich parafian  
na ten modlitewny wieczór!  

 
POMOC OFIAROM HURAGANU   

W TEKSASIE I LOUISIANIE   
Na skutek huraganu wiele osób ponios o mier , odnios o rany 

i pozosta o bez dachu nad g ow  w Teksasie i Louisianie.  
Dnia 10 wrze nia wszystkie parafie Archidiecezji Chicago s  

proszone o zebranie II KOLEKTY podczas niedzielnych 
Mszy w. Uzyskana kwota zostanie przekazana 

poszkodowanym.  
Bóg zap a  za hojno  i wsparcie!  

78 ROCZNICA WYBUCHU II WOJNY WIATOWEJ 
W najbli szy czwartek, 1 wrze nia 

przypada 78 rocznica wybuchu 
drugiej wojny wiatowej.  

Nasz  powinno ci  jest pami ta   
o poleg ych w obronie Ojczyzny  
w latach 1939 - 1945 na frontach  

i w obozach oraz o pomordowanych  
patriotach po sko czonej wojnie  

w wi zieniach politycznych.                      
Chwa a  Bohaterom! 

Wieczny odpoczynek racz im da  Panie... 

ROCZNICA POWSTANIA ,,SOLIDARNO I’’ 

Solidarno  narodzi a si  w Polsce 37 lat temu. Duchow  
istot  Solidarno ci s  s owa z Pisma w.: „Jeden drugiego 

brzemiona no cie”. Pro my Boga przez wstawiennictwo 
kapelana „Solidarno ci” b . ks. Jerzego Popie uszki, aby  

w naszej Ojczy nie, w ród Polonii i na ca ym wiecie  
nie zanik y idea y mi dzyludzkiej solidarno ci. 
Msza w. za Ojczyzn  zostanie odprawiona  

3 wrze nia o godz. 10:00am. 

PI KA NO NA DLA MINISTRANTÓW 
W ka dy poniedzia ek, o godzinie 7:00 wieczorem 
zapraszamy wszystkich ministrantów na pi k  no n                 
do parku. Spotkanie odbywa si  przy 6566 N. Avondale 
Ave, Olympia Park   



 

 
 
8:00am:  
A. Bielanski, A. Kowalski, B. Pys 
 

10:00am: E. Majchrowska, J. Wudarczyk, P. Król 
 

12:15pm: 
A. Bigos, S. Cios 

 

4:00pm:  
Rycerze Mi osierdzia Bo ego 
 

8:00pm:  
M odzie  

W  programie:  
11:00am - Msza wi ta, 
polska kuchnia, wyst py 
zespo ów tanecznych, 
loteria fantowa, zabawy 
d l a  d z i e c i ,  m e c z 
siatkówki.  
Bilety na loteri  fantow  
w cenie $5 do nabycia      
w zakrystii. Do wygrania: 
bilet do Polski, przelot 
samolotem nad Chicago, 
t y g o d n i o w y  p o b y t            
w Colorado i inne.  

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!! 

KAWIARENKA 
Dzi kuj c pani Helenie czy skiej  

i innym wolontariuszom                             
za wieloletni  pos ug  w naszej 
kawiarence, pragniemy zaprosi  

innych do w czenia si  w to dzie o. 
Wszyscy zdajemy sobie spraw , e 

osoby dotychczas zaanga owane zas uguj  na odpoczynek.  
Nie obci aj c zbytnio pojedy czych osób, proponujemy 

stworzenie czterech grup, trzy lub czteroosobowych,  
które w wyznaczon  niedziel  miesi ca  

pos ugiwa yby w kawiarence. 
Osoby, które chcia yby podj  si  w tym roku tego zadania 

proszone s  o kontakt z ksi dzem Proboszczem. 

KATECHEZA NIEDZIELNA 
Serdecznie zapraszamy  dzieci, które nie maj  katechezy                
w szkole na zaj cia katechetyczne. Katecheza dla uczniów 
w  wieku od 3 lat do klasy 8 rozpocznie si  w niedziel  17 
wrze nia o godz. 11:15am, w budynku szko y na pierwszym 
pi trze. Zapisy 17 wrze nia lub wcze niej w biurze 
parafialnym. Mo na te  zarejestrowa  si  dzwoni c                   
do parafii - 773 489 4140. Wi cej informacji u s. Agnieszki. 

DODATKOWE ZAPISY  
DO POLSKIEJ SZKO Y  

NA TRÓJCOWIE 
Informujemy, e Polska Szko a  przy 

naszej parafii przyjmuje jeszcze 
dzieci, zarówno do szko y, jak te  do 

przedszkola. Mo na zapisa  maluchy ju  od 3 lat.  
Dzieci maj  okazj  mówi , bawi  si , piewa , uczy  si  

wierszyków po polsku, religii  
i przygotowa  si  w przysz o ci do sakramentów wi tych. 

Do zerówki przyjmowane s  dzieci 5-letnie, 
a do pierwszej klasy 6-letnie. 

W tym roku otwieramy równie  klas  dla dzieci  
nie mówi cych po polsku. 

Zaj cia trwaj  w soboty od 9 do 1 po po udniu. 
Podtrzymywanie znajomo ci drugiego j zyka przynosi 

dziecku du e korzy ci i rozwija intelektualnie. 
Wi cej informacji kontaktowych na stronie internetowej 

szko y: szkolanarojcowie.com. 

XXI Niedziela Zwyk a, 27 sierpnia:  
I sk adka: $4,257.61  
II sk adka: $2,105.00 

 

Wszystkim Parafianom, Przyjacio om i Go ciom 

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

SKARBY TRÓJCOWA 
Gratulujemy rodzicom i witamy  

w naszej wspólnocie nowo 
ochrzczone dzieci: Antonia 
Langowski, Ava Szczupak,  

Jakub Wsó . 
 

Gratulujemy nowo e com:  
Wioleta i Piotr Najda a, Katarzyna i Daniel  

Myzia, Anna i Tomasz Sikorski.  
yczymy Bo ego b ogos awie stwa  

na nowej drodze ycia. 



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 
 

3 wrze nia - XXII Niedziela Zwykla 
 

8:00 ++ Marek Warner i zmarli z rodziny Warner i Koniecko 
8:00 ++ Michalin , Boles aw Szyma scy, zmarli z rodziny 
Szyma ski i Szadzi ski 
10:00 Dzi kczynna za 37 lat NSZZ „ Solidarno ” i Bo e b og. 
dla Ojczyzny  
10:00 ++ Helena i Marcin Strumi scy  
12:15  Dzi kczynna za 13 lat sakramentu ma e stwa 
Ma gorzaty i Kazimierza z pro b  o dalsz  Bo a opiek                      
i zdrowie 
4:00 + Józef Wo piuk w 35 rocznic  mierci  
8:00 + o. B a ej Kara  - 22 Msza w. gregoria ska 
 

4 wrze nia - Poniedzia ek - Labor Day 
 

8:00 O Bo e b og. dla parafian, a dla zmar ych o ycie wieczne 
8:00 + o. B a ej Kara  - 23 Msza w. gregoria ska 
 

5 wrze nia - Wtorek  
 

8:00 + Józef Brzezi ski 
8:00 + Harry Pyzik 
8:00 + o. B a ej Kara  - 24 Msza w. gregoria ska 
 

6 wrze nia - roda  
 

8:00 + Stanis aw Zych 
8:00 + o. B a ej Kara  - 25 Msza w. gregoria ska 
8:00 + + Jan, Józefa, Boles aw Kurzyd o 
7:30 INTENCJE ZBIOROWE 
 

7 wrze nia - Czwartek  
 

8:00 + o. B a ej Kara  - 26 Msza w. gregoria ska  
8:00 + Stanis aw i Ludomira Smolenski   
8:00 + Bronis aw Boruch w 1 rocz. mierci  
 

8 wrze nia -  Pi tek  - Narodzenie NMP 
 

8:00 + o. B a ej Kara  - 27 Msza w. gregoria ska  
8:00 + Dolores Kasprzak  
8:00 O Bo e b og. i dar zdrowia dla Haliny  
7:30 + Emilia Kury o  
 

9 wrze nia -  Sobota  
 

8:00 + o. B a ej Kara  - 28 Msza w. gregoria ska 
8:00 O dar zdrowia i Bo  opiek  dla Lee   
8:00 O Bo e b og. i zdrowie dla Dawida Wojtaszek oraz dla 
Izabelli, Jana, Loren i Natalii  
 

10 wrze nia - XXIII Niedziela Zwykla 
 

8:00 + Józef , Antoniego Gromin, Filomena i Henryk 
Lewkowski  
10:00  + ks. Stanis aw Wygonik w 3 rocz. mierci ,  
+ ks.   Henryk Wojtunik w 10 rocz. mierci  
10:00 ++ Tadeusz Kaganek, Stanis aw, Maria, Tadeusz, 
Stanis aw  Wrona  
12:15  O opiek  Matki Naj w. i Bo e b og. dla Antosia 
Kry ciak z okazji 8 urodzin  
12:15 + Boles aw Ha abis  
2:30 Msza w. z udzia em ks. Kardyna a B. Cupich 
4:00 + Edward Ostrowski   
8:00 + o. B a ej Kara  - 29 Msza w. gregoria ska   


