
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 

10 wrze nia 2017 - XXIII 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. 

 

 

Tematem dzisiejszych czyta  jest mi o  bli niego, ale tak e przestroga przed zej ciem z w a ciwej drogi, 

drogi bez grzechu.   Izajasz wr cz ostrzega nas, i  je li wyst pni (grzesz cy) nie zejd  z drogi grzechu,                

to nie b dzie w nich ycia. Naszym zadaniem jest takich ludzi przestrzega  i upomina . W dzisiejszych 

czasach, trudno by  tym upominaj cym. atwiej nam przekaza  upomnienie naszym dzieciom,                

trudniej pozosta ym krewnym, natomiast ju  upominanie kogo  poza rodzin  raczej nie wchodzi w gr .W a nie na ten temat 

wypowiada si  wi ty Pawe  w li cie do Rzymian. S owami „Nikomu nie b d cie nic d u ni poza wzajemn  mi o ci . Kto bowiem 

mi uje bli niego, wype ni  Prawo. Albowiem przykazania: Nie cudzo ó , nie zabijaj, nie kradnij, nie po daj,                

i wszystkie inne – streszczaj  si  w tym nakazie: Mi uj bli niego swego jak siebie samego! K ótnie i spory nale  do codzienno ci 

niejednej rodziny, rodze stwa czy bliskich.  Jednoznacznie mo emy stwierdzi , e pierwszy krok powinien zawsze nale e  do nas, 

nawet, je li wina jest po stronie drugiej osoby. Trzeba si  przezwyci a , zdobywa  na odwag , nie licz c zysków ani strat.               

Zdarza si , e krytykujemy innych bez uzasadnionej przyczyny. A po co? Lepiej mimo wszystko kierowa  si  wskazaniami 

Chrystusa dotycz cymi upomnienia braterskiego „Gdy brat twój zgrzeszy,  id  i upomnij go w cztery oczy. Je li ci  us ucha, 

pozyskasz swego brata.” (Mt 18,15-16). Tylko jak  nauk  mo emy jeszcze zaczerpn  dla siebie z tej przypowie ci?                

Nie oczerniajmy innych, je li mamy komu  do przekazania jakie  uwagi – to w cztery oczy. Nikt nie mo e y  w spokoju, je li nosi 

w swym sercu uraz  do drugiego. Mi o  rzeczywi cie zaczyna si  w domu.  Piotr Blachowski 



 

Msza w. z udzia em 
m odzie y Archidiecezji Chicago 

pod przewodnictwem  
ks. KARDYNA A  
BLAISE CUPICH 

 
 Dnia 10 wrze nia o godz. 2:30pm  
b dziemy go ci  ksi dza Kardyna a 

Blaise Cupicha i 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!  

ZPiT LAJKONIK  
Dzia aj cy przy naszej parafii zespó  

rozpoczyna 27 rok dzia alno ci 
artystycznej. Regularne zaj cia  

dla najm odszych dzieci 
rozpoczynamy w sobot  16 wrze nia, 

bezpo rednio po zako czonych 
zaj ciach w szkole polskiej. 

Wyj tkowo (w ten dzie )  w sali 
gimnastycznej szkoly. Grupy Ma y Lajkonik  

i m odzie owe rozpocz y ju  zaj cia ze wzg du na grafik 
koncertow. Wszystkich cz onków zespo u obowi zuje nowa 

rejestracja. Zapisy podczas regularnych zaj  zespo u, 
przyjmuje kierownik administracyjny p. Maria Grzebie   

w sali pod ko cio em informacje: www.lajkonikchicago.us 
szczególne zaproszenie kierujemy do ch opców                      

(zwlaszcza w wieku 14-16 lat)                                        
 

ZATA CZCIE Z NAMI - ZAPRASZAMY! 
ZABAWA JESIENNA ZPiT Lajkonik 

Dnia 28 pa dziernika grupa Ma y Lajkonik b dzie 
gospodarzem zabawy na potrzeby wyjadu dzieci  

do Iwonicza Zdroju  na wiatowy Festiwal 
Folklorystycznych Zespo ów Dzici cych w lipcu 2018 r.  

ZAPRASZAMY i z serca dzi kujemy za popieranie 
naszych dzia a . 

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!  



 

 
 
8:00am:  
K. Miari, J. Wudarczyk, E. D browska 
 

10:00am: I. Liszewska, B. Ogórek, A. Jó wiak 
 

12:15pm: 
P. Majewski, M. Kedryna 

 

4:00pm:  
Rycerze Mi osierdzia Bo ego 
 

8:00pm:  
M odzie  

WITAJ SZKO O!!! 
Nowy Rok Szkolny 2017/2018 

rozpoczniemy 16 wrze nia. Zapraszamy 

wszystkich na godz. 9:00 na uroczyst  

Msz  w. inauguracyjn . Obowi zuje strój 

od wi tny. Po nabo e stwie uczniowie udadz  si  do klas           

na zaj cia. Powinni by  zaopatrzeni w ksi ki, zeszyty, 
przybory szkolne oraz drugie niadanie. Jest to dzie  

regularnych zaj , które ko cz  si  o godz. 1:00pm.                                               

Ten dzie  to ostatnia mo liwo  zakupu ksi ek.  

Na ka dej klatce schodowej, jak równie  przy klasach                                

na tablicach b d  wywieszone listy dzieci zapisanych do 

szko y. W klasie mog  przebywa  tylko ci uczniowie,               

których nazwisko jest na li cie, b d  gdy rodzic przedstawi 

nauczycielowi rachunek potwierdzaj cy wpis. 

Uczniom, nauczycielom oraz rodzicom yczymy wspania ego 

roku szkolnego!  

Dyrekcja i Zarz d Szko y  

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. 

SCHOLA „DZIECI PANA BOGA” 
Pierwsze spotkanie powakacyjne  odb dzie 

si  12 wrze nia tj. wtorek,                             
o godz. 6.15pm. Zapraszam dzieci, które 

piewem chc  wychwala  Pana Boga.  

Opiekunem scholi od tego roku jest                     

s. Agnieszka Kortiak      

ZMIANY W KAWIARENCE 
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.  

XXII Niedziela Zwyk a, 3 wrze nia  
 

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:               

Maya i Klara Swietek  
 

Gratulujemy nowo e com:  
Karolina i Rafa  Walaszek  

Patricia i Jeffrey Whaley  

Paulina i Mateusz Granat  
yczymy Bo ego b ogos awie stwa  

PROCES STWIERDZENIA  
NIEWA NO CI MA E STWA   

Wszelkie informacje na ten temat mo na uzyska  

kontaktuj c si  z s. Barbar  Kosi sk  MChR.                                              

tel. 312 534 5202 „OBJAWIENIA W FATIMIE”  
 

Z okazji 100 rocznicy objawie  Matki Bo ej w Fatimie, 

Instytut Dziedzictwa Polskiego zaprasza polskie rodziny                     

na film historyczno - fabularny „Objawienia w Fatimie”            

w re yserii Daniela Costelle. Projekcja filmu odb dzie si               

17 wrze nia  o godz. 1.30pm w sali parafialnej. Wst p wolny. 

PROCES STWIERDZENIA  
NIEWA NO CI MA E STWA   

Wszelkie informacje na ten temat mo na uzyska  

kontaktuj c si  z s. Barbar  Kosi sk  MChR.                                              

tel. 312 534 5202 



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 
 

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   

 
11 wrze nia - Poniedzia ek  
 

8:00 O Bo e b og. dla parafian, a dla zmar ych o ycie wieczne 

8:00 + o. B a ej Kara  - 30 Msza w. gregoria ska 

8:00 + Krystyna Olender w kolejn  rocz. mierci 
 

12 wrze nia - Wtorek  
 

8:00 + Dolores Kasprzak 

8:00 + Franciszek Chwa a 

8:00 + Kazimierz Cis w 1 rocz. mierci 
 

13 wrze nia - roda - Dzie  Fatimski  
 

8:00 + Helena Brzezi ski 

8:00 ++ Stanis aw i Maria Tarczo  

7:30 INTENCJE ZBIOROWE 
 

14 wrze nia - Czwartek - Podwy szenie Krzy a w.  
 

8:00 O Bo e b og. dla Arka Góreckiego w dniu urodzin 

8:00 O Bo e b og. i opiek  Matki Bo ej dla Agaty Judyckiej z okazji 

urodzin 
 

15 wrze nia -  Pi tek  - Forum Charyzm. 
 

8:00 + Sylwester Branas w 6 rocz. mierci 
8:00 + Za wszystkie dusze w czy ccu cierpi ce  

7:30 Dzi kczynna za 25 lat sakr. ma e stwa Renaty i Paw a Gawin z 

pro b  o dalsz  Bo  opiek  i potrzebne aski 

7:30 INTENCJE ZBIOROWE 
 

16 wrze nia -  Sobota  - Forum Charyzm. 
 

8:00 O zdrowie i Bo e b og. dla Zenony Rychtarczyk oraz Zofii i 

Ryszarda Karteczka 

8:00 O dar zdrowia i Bo  opiek  dla Zofii i Ryszarda Karteczki i 

Zenony Rychtarczyk   
9:00  Msza w. z okazji rozpocz cia Roku Szkolnego   

6:30 INTENCJE ZBIOROWE 
 

17 wrze nia - XXIV Niedziela Zwykla - Forum Charyzm. 
 

8:00 + Franciszek Gogola w 14 rocz. mierci 

8:00 O Bo e b og. i zdrowie dla Zofii i jana Gogola w 48 rocz. sakr. 

ma e stwa 

10:00  Dzi kczynna za 20 lat Stowarzyszenia U anów Polskich 

10:00 Dzi kczynna za 30 lat wspólnego ycia z pro b  o dalsz  Bo  

opiek  dla Marii i Tadeusza Kasio i ca ej rodziny 

10:00 + Teresa Winters 

12:15  Dzi kczynna za 45 lat Micha a K dzyna z pro b  o dalsz  

Bo  opiek  z okazji urodzin 

12:15 O Bo e b og. i potrzebne aski dla Nikoli z okazji urodzin  

4:00 Dzi kczynna za 40 lat sakr. ma e stwa Barbary i Bogdana 

Szewczur z pro b  o Bo  opiek  i zdrowie 

4:00 INTENCJE ZBIOROWE 

8:00 + Tadeusz, Anna, Józef Klag 


