.

8 września 2019 - XXIII 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

BIURO PARAFIALNE CZYNNE:
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU

9:00AM DO 1:00PM & 2:00PM DO 5:00PM.

W SOBOTY I NIEDZIELE
BIURO JEST NIECZYNNE.

SZCZEGÓŁOWY PLAN WYDARZENIA
„POLSKA POD KRZYŻEM”
13 WRZEŚNIA 2019
3:00 PM - Koronka do Miłosierdzia Bożego i rozpoczęcie
Adoracji Najświętszego Sakramentu
7:00 PM - Różaniec święty
7:30 PM - Msza święta wraz z uroczystym wniesieniem
Relikwii Krzyża świętego
8:15 PM - Droga Krzyżowa wraz z adoracją Krzyża
świętego i Akt zawierzenia nas samych, naszych rodzin,
Kościoła, Polski i całego świata Jezusowi
Ukrzyżowanemu.
9:00 PM - Apel Jasnogórski
9:15 PM - Oddanie czci relikwiom Krzyża świętego

DUSZPASTERSTWO PROWADZĄ
KSIĘŻA CHRYSTUSOWCY:

Ks. Andrzej Totzke SChr - Dyrektor
Ks. Piotr Janas SChr - Asystent
Ks. Mariusz Lis SChr - Asystent
SIOSTRY MISJONARKI
CHRYSTUSA KRÓLA
Sr. Jadwiga Kokolus MChR
Sr. Hiacynta Ratajczak MChR
Sr. Gertruda Szymańska MChR

ORGANISTA

Mariusz Pluta tel. 773 640 1379

SŁOWO KSIĘDZA PROBOSZCZA
O PRAWDZIWEJ MĄDROŚCI
„ Mozolnie odkrywamy rzeczy tej ziemi, z trudem znajdujemy, co mamy pod ręką – a któż wyśledzi to, co jest na
niebie? Któż poznał Twój zamysł, gdy nie dałeś Mądrości, nie zesłałeś z wysoka Świętego Ducha swego”? por.
Mdr 9. O prawdziwej mądrości mówi nam dzisiaj w pierwszym czytaniu natchniony autor Księgi
Mądrości. Rzeczywiście, bez pomocy Ducha Świętego nie mamy szans mądrze przeżyć swojego życia, dlatego
potrzeba nam również takich wydarzeń jak kończące się dzisiaj XI Forum Charyzmatyczne. Pragnę serdecznie
podziękować ks. Pawłowi Bandurskiemu SChr za poprowadzenie tych dni refleksji nad naszymi relacjami z
Bogiem i bliźnimi. Dziękuję wspólnocie "Jezus z Nami” za zaangażowanie w przygotowanie tego wydarzenia.
Tegoroczne forum połączone jest z dziękczynieniem za 15 lat działalności wspólnoty modlitewnej „Jezus z
Nami”. Ogarniamy naszą wdzięczną modlitwą wszystkich którzy należeli do tej grupy formacyjnej od samego
początku, tworzą ją obecnie i będą do niej wstępować w przyszłości. Nie sposób opisać słowami, jak wiele dobrego
dla Kościoła i dla indywidualnych osób wnosi ta wspólnota. Bóg chce nas zbawiać we wspólnocie i przez
wspólnotę, dlatego zachęcam innych do wstępowania w jej szeregi.
Polska pod Krzyżem, to kolejne ważne wydarzenie w którym chcemy uczestniczyć, a dotyczy duchowej
przyszłości naszej Ojczyzny. Nie ma naszej zgody na na to by atakowaną naszą wiarę i wartości. Nie chcemy
przecież
utracić tego co dla nas najważniejsze, dlatego też, nie krzykiem i złością, ale miłością i
modlitwą będziemy prosić Chrystusa, by Jego Krzyż wciąż królował nad nami. Zapraszam więc wszystkich do
duchowej łączności z Polakami. Spotkamy się w naszej świątyni w wigilie święta Podwyższenia Krzyża
Świętego w piątek, 13 września. Poniżej szczegółowy plan tego wydarzenia.
Ks. Andrzej Totzke SChr

WSPARCIE FINANSOWE
TRÓJCOWA
Składka niedzielna - 1 września 2019:

$ 4,164.00
NAPRAWA DACHU POLSKIEJ SZKOŁY:
Ofiary na remont dachu

$ 804.00
Całkowity koszt remontu - $ 100,000.00
Zebrano - $9,653.00
Do zebrania pozostało - $ 90,347.00
Nasza parafia posiada możliwość składania ofiar
on-line: www.trojcowo.com
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.

INTENCJE MSZY ŚW.
Niedziela - 8 września, XXIII Niedziela Zwykła
Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy
8:00am INTENCJE ZBIOROWE
10:00am O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski
dla Marii Kaganek i ks. Edwarda Lisa
12:15pm Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo
dla Małgorzaty i Kazimierza z okazji 15 rocznicy ślubu
i urodzin
4:00pm intencjach Wspólnoty Jezus z Nami z okazji
15 rocznicy powstania
4:00pm † Krystyna Olender
8:00pm O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej
dla Natalii Cetnar z okazji urodzin
Poniedziałek - 9 września św. Piotra Klawera
8:00am Za Parafian
Wtorek - 10 września
8:00am wolna
8:00am wolna
Środa - 11 września Rocznica ataku terrorystycznego
na Word Trade Center
8:00am † Mieczysław
8:00am † Krystyna Olender w rocznicę śmierci

na Word Trade Center
7:30pm INTENCJE ZBIOROWE
Czwartek - 12 września Najświętszego Imienia Maryi
8:00am † Kazimiera Lis
8:00am wolna

Piątek - 13 września - św. Jana Chryzostoma
8:00am † Helena Brzezińska
8:00am wolna
7:30pm † Anna Seruga
8:00pm Czuwanie Polska pod Krzyżem
Sobota - 14 września - Podwyższenie Krzyża Świętego
8:00am †† Zdzisław i Janina Roguccy
1:00pm ślub - Patrick A. J Swartout & Magdalena Starzec
3:00pm ślub - Krystian M. Powala & Adrianna K. Powala
Niedziela - 15 września, XXIV Niedziela Zwykła
8:00am INTENCJE ZBIOROWE
10:00am Dziękczynna za 40 lat małżeństwa Zofii i Jana
Gogolów z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i
potrzebne łaski oraz o dar zdrowia dla Jana z okazji
urodzin
10:00am † Maria Gogola w 3 - cią rocznicę śmierci
† Franciszek Gogola w 16– tą rocznicę śmierci
12:15pm O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla
Anny i Daniela z okazji urodzin oraz o szczęśliwy pobyt w
Polsce dla Daniela
4:00pm O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski
dla wnuczka Ernesta od dziadków z okazji 1-szych
urodzin
8:00pm † Władysław Gurbisz w rocznicę śmierci
† Stanisław Kaczmarczyk w rocznicę śmierci

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

MSZE ŚWIĘTE & NABOŻEŃSTWA
MSZE ŚW. NIEDZIELNE:
8:00am, 10:00am, 12:15pm, 4:00pm, 8:00pm
MSZE ŚW. W TYGODNIU
Od poniedziałku do soboty— 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

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.

Z ŻAŁOBNEJ KARTY
W ostatnim czasie do wieczności odeszli:
śp Karol Zieliński
śp Waldemar E. Rawicki
Wieczny odpoczynek racz im dać Panie.

SAKRAMENTY
II ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE
Do sakramentu małżeństwa
przygotowują się:
Krystian M. Powala & Adrianna K. Powala
Waldemar Czarnecki & Patricia Cagiel
Patrick A. J. Swartout & Magdalena Starzec
David Dalzell & Sabina A. Gutt
Casimir J. Jurzec & Sonia Conteras
Kayla V. Andrzejkowicz & Amadeusz Z. Zaborek

Polecajmy ich naszym modlitwom.

SKARBY TRÓJCOWA
Gratulujemy Nowożeńcom
Łukaszowi Giza & Karolinie Zajchowskiej
Życzymy Bożego błogosławieństwa
na wspólnej drodze małżeńskiego życia

Wspólnota Małżeństw Katolickich
Zaprasza na spotkanie, które podpowie,
jak możecie razem ze współmałżonkiem przybliżać się
do Boga, odkrywać dar sakramentu małżeństwa a przez
to stwarzać dobre warunki do kształtowania
Waszej rodziny!
Zapoznacie się z naszą działalnością, metodą pracy ...
można będzie zadawać pytania i poznać nowe rodziny!
Spotkanie odbędzie się:
22 września 2:00pm - 4:00pm
w Jezuickim Ośrodku Milenijnym
5835 W.Irving Park Rd
Chicago
Więcej informacji i zapisy na naszej stronie!
http://www.naszawspolnota.org/zaproszenie

Druga Składka
Dzisiejsza II składaka i dochód ze
sprzedaży kremówek
przeznaczony zostanie w całości
na remont dachu naszej szkoły.
Serdecznie Bóg zapłać za zrozumienie i poparcie
naszej inicjatywy.
SPOTKANIE KATECHETÓW
Wszystkich katechetów
uczących w szkole im. Świętej
Trójcy, w soboty i w niedzielę.
Zapraszamy na spotkanie w poniedziałek 9 września o
godz. 7:30 pm na plebanię.

TRÓJCOWO.COM
Lektorzy na niedzielę - 15 września
8:00am

A.Bakowska, S. Ochwat, M. Włudyka

10:00am

B. Eźlakowski, G. Hudaszek, D. Eźlakowski

12:15pm

M. Belcik, J. Kałużna, P. Plewa

4:00pm

Rycerze Miłosierdzia

8:00pm

Młodzież

PAMIĘTAJMY W NASZYCH MODLITWACH
Z okazji przypadającego dziś 105. Światowego Dnia
Migranta i Uchodźcy naszą szczególną modlitwą i
pamięcią otaczamy wszystkich, którzy z różnych
przyczyn opuścili swoją ojczyznę, a szczególnie naszych
krewnych, przyjaciół i parafian przebywających na
emigracji. Do tej pory dzień ten był obchodzony w
styczniu. Papież Franciszek w ubiegłym roku zmienił
datę obchodów na drugą niedzielę września.
11 września przypada rocznica tragicznych zamachów
w Nowym Jorku. Prośmy o prawdziwy Boży pokój w
naszych rodzinach, w naszej wspólnocie i na całym
świecie.
17 września, w rocznicę napaści Związku Radzieckiego
na Polskę w 1939 roku, w modlitwach pamiętajmy o
wszystkich poległych w obronie naszej Ojczyzny na
Wschodzie.

ZAPRASZAMY DO POLSKIEJ SZKOŁY
IM TRÓJCY ŚWIĘTEJ!
Rejestracji można dokonać w sekretariacie szkoły
w soboty w godzinach od 9:00 AM do 1:00 PM 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 1.00 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.”

LAJKONIK
Regularne zajęcia taneczne dla
najmłodszych rozpoczynamy
•
w sobotę,14 września, o godz. 1:15
pm.,w sali pod kościołem.
•
od 16 września - w poniedziałki od
6:30 pm., grupy młodzieżowa i Reprezentacja
•
od 18 września -w środy od 6:30 pm., Mały
Lajkonik
Wszystkich członków zespołu obowiązuje nowa
rejestracja.
Zapisy – 1 termin;w sobotę, 7 września (w budynku i w
godzinach szkoły polskiej)
Zapisy –2 termin; w sobotę 14 września od 10 rano
oraz podczas regularnych zajęć zespołu, przyjmuje
kierownik administracyjny p. Maria Grzebień w sali
pod kościołem informacje: www.lajkonikchicago.us

Zatańczcie z nami - zapraszamy!

ED THE PLUMBER
ED THE CARPENTER

Catholic MDs, DDSs, NPs, and PAs Needed!
For 60 years, MDA has trained, sent & supported
Catholic doctors & their families to serve
people of all faiths in some of the most
under-served areas of the world.
For more info. & service opportunities visit

Best Work

www.MissionDoctors.org

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.®

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

Grow in your faith,
find a Mass, and
connect with your
Catholic Community
with OneParish!

Download Our Free App or Visit

MY.ONEPARISH.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

