.

15 września 2019
XXIV niedziela w ciągu roku

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.

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 ŻYCIA

TRÓJCOWO.COM

Dzięki wolności od najbliższych można zbliżyć się do najdalszych. Syn Boży opuścił niebo, by wypełnić sobą ziemię.
Oddaliłem się od własnej rodziny, od osób mi najbliższych, bym mógł przybliżać Ojca z nieba tym, którzy oddalili się
od Niego w bezdroża mroku. Dla mnie, kapłana, sprawa powrotu i bliskości, jaka może zaistnieć między Ojcem w
niebie i grzesznikiem, jest istotniejsza niż przeżywanie bliskości z moją naturalną rodziną. Dla tej sprawy nie
założyłem nawet własnej rodziny. Moje pragnienie posiadania żony i dzieci nie jest ważniejsze niż odnajdywanie
dzieci Boga, które przez grzech same siebie osierociły. To, co najważniejsze, domaga się wyrzeczenia totalnego.
Daleko mi do doskonałości w tej misji, ale proszę Boga, bym mógł być sługą w tym dziele. Zdaję sobie sprawę, że
mogę doprowadzić do radości całe niebo i wszystkich aniołów uszczęśliwić, a Bogu sprawić przyjemność przytulenia
zagubionego dziecka, gdy uda mi się najmniej wartościową duszę, wartą jedynie drachmę, odnaleźć na śmietniku
grzechów. Jezus wyraźnie zaznacza, że odnalezienie jest radością odnajdującego pasterza lub niewiasty, która
angażuje wszystkie siły, by odszukać maleńki pieniążek. Jak wiele to mówi o uczuciach Boga jako najczulszego i
tęskniącego Ojca.
Jezus mówi, że większa jest radość z odnalezionego grzesznika niż z 99 sprawiedliwych, czyli ludzi nieobciążonych
żadnym grzechem ciężkim. Czy to nie dziwne? Z punktu widzenia psychologii jest to zrozumiałe, bo często ludzie
żyjący w granicach moralności nie tęsknią za Bogiem. Znam człowieka, który przez całe życie nie zrobił nic podłego.
Ten człowiek nie tylko specjalnie nie tęskni za Bogiem, ale jest uderzająco niewyrozumiały dla innych. Prawość może
spowodować skurczenie serca. Św. Grzegorz Wielki napisał kiedyś: „Ci, którzy wiedzą, że żaden ciężar grzechów ich
nie przygniata, stoją wprawdzie na drodze sprawiedliwości, nic niedozwolonego nie czynią, jednakże niebiańskiej
ojczyzny usilnie nie pragną (…) często są leniwi, gdy idzie o spełnienie czegoś szczególnie dobrego, gdyż bardzo są
pewni siebie, iż żadnego większego zła nie popełnili”.
Augustyn Pelanowski OSPPE

APEL PROBOSZCZA
I RADY PARAFIALNEJ
W związku z trwającą
zbiórką pieniędzy na naprawę
dachu budynku naszej szkoły,
zwracamy się z apelem do
wszystkich organizacji, wspólnot oraz osób indywidualnych o podjęcie jednorazowej posługi w niedzielnej
kawiarence. Jeśli jest to możliwe, prosimy o przygotowanie obiadu bądź samej zupy, gofrów, placów ziemniaczanych itp, jeśli nie, zawsze może to być sprzedaż
ciasta. Uzyskane w ten sposób środki pomogą w krótkim
czasie zebrać wymaganą sumę na pokrycie kosztów tego
projektu. Siostra Jadwiga, nasza sekretarka, przyjmuje
zapisy i służy szczegółowymi informacjami. Z siostrą
Jadwigą można skontaktować się pod numerem telefonu (773) 489-4140. Bóg zapłać.
Serdecznie dziękujemy
Wspólnocie „ Jezus z nami„
za przygotowanie
tegorocznego forum charyzmatycnego oraz wszystkim
wolnotariuszom za przygotowanie wspaniałych
kremówek i pysznego żurku.
Dochód z kawiarenki wyniósł $ 2, 463.00.
Serdeczny Bóg zapłać za pracę i poświęcony czas dla
naszej Misji.

WSPARCIE FINANSOWE
TRÓJCOWA
Składka niedzielna - 8 września 2019

$ 5,346.00
NAPRAWA DACHU POLSKIEJ SZKOŁY:
Ofiary na remont dachu

II składka $ 8,447.00
plus dochód z kawiarenki 2,463.00
Całkowity koszt remontu - $ 100,000.00
Zebrano - $20,563,.0
Do zebrania pozostało - $ 79,437.00
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 - 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 ur.
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 ur.
8:00pm † Władysław Gurbisz w rocznicę śmierci
† Stanisław Kaczmarczyk w rocznicę śmierci
Poniedziałek - 16 września św. Korneliusz i Cypriana
8:00am Za Parafian
8:00am O Boże błogosławieństwo, zdrowie i szczęśliwą
podróż do Polski dla Alicji
8:00am † Teresa Winters
Wtorek - 17 września św. Roberta Bellarmina
8:00am O Boże błogosławieństwo dla Bogusławy
8:00am Z podziękowaniem za szczęśliwy przebieg
operacji i z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i
zdrowie dla Heleny
Środa - 18 września św. Stanisława Kostki
8:00am † Stanisław Lis
7:30pm INTENCJE ZBIOROWE
Czwartek - 19 września Matki Bożej z La Salette
8:00am † Teresa Winters
8:00am wolna
2:30pm Msza św. dla Seniorów

Piątek - 20 września św. Andrzeja Kim Taegon
i Towarzyszy
8:00am O Boże błogosławieństwo i uzdrowienie z okazji
90 urodzin dla Iwony i Weroniki
8:00am wolna
7:30pm †† Władysławę i Jan Skinderowicz i za zmarłych
z rodziny
Sobota - 21 września - św. Mateusz Apostoła
8:00am † Henry Starnawski
8:00am wolna
8:00am wolna
Niedziela - 22 września, XXV Niedziela Zwykła
8:00am INTENCJE ZBIOROWE
10:00am † Tadeusz Kaganek w 5 rocz. śm. –od żony Marysi
†† Jan i Julia Kaganek
10:00am † Jan Wnorowski
12:15pm Teresa Winters
4:00pm Przez Wstawiennictwo MB Miłosierdzia w intencji
żywych i zmarłych Rycerzy Miłosierdzia Bożego Kól
Koronkowych i ich rodzinin oraz ks. Opiekuna
8:00pm † Sylwester Branas w 8 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 odeszła:

śp Beata Jakubek
Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie.
Rodzinie zmarłej składamy wyrazy współczucia.

SAKRAMENTY
III ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE
Do sakramentu małżeństwa
przygotowują się:
Waldemar Czarnecki & Patricia Cagiel
David Dalzell & Sabina A. Gutt
Casimir J. Jurzec & Sonia Conteras
Kayla V. Andrzejkowicz & Amadeusz Z. Zaborek

Polecajmy ich naszym modlitwom.

SKARBY TRÓJCOWA
Gratulujemy Nowożeńcom

Patric A. J. Swartout & Magdalnie Starzec
Krystianowi A. Powala & Adriannie K. Powala
Życzymy Bożego błogosławieństwa
na wspólnej drodze małżeńskiego życia

Do wspólnoty Kościoła
przez Sakrament Chrztu Świętego włączeni
zostali:
Julian Frank Kuzmicki
Marcel Anthony Solak
Dominic Mikołaj Zych
Nowo ochrzczonym, rodzicom i rodzicom chrzestnym
gratulujemy i życzymy, aby własnym życiem dawali
przykład chrześcijańskiego 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
PAMIĘTAJMY W NASZYCH MODLITWACH
17 września, w rocznicę napaści Związku Radzieckiego
na Polskę w 1939 roku, w modlitwach pamiętajmy o
wszystkich poległych w obronie naszej Ojczyzny na
Wschodzie.

TRÓJCOWO.COM
Lektorzy na niedzielę - 22 września
8:00am

E. Dąbrowska, K. Miari, M. Baran

10:00am

M. Silezin, K. Miczek, K. Łodziński

12:15pm

M. Belcik, Z. Kawula, J. Sobotka

4:00pm

Rycerze Miłosierdzia

8:00pm

Młodzież
SPOTKANIA FORMACYJNE
MINISTRANTÓW

Jeśli kochasz Pana Boga
Chcesz dzwonić gongiem albo
dzwonkami Chcesz poznać nowych kolegów
Lubisz sport- to znaczy że chcesz być ministrantem.
Przyjdź i zapisz się u ks. Piotra w zakrystii po Mszy.
PIERWSZA ZBIÓRKA DLA WSZYSTKICH
MINISTRANTÓW I KANDYDATÓW ODBĘDZIE SIĘ
W SOBOTĘ 21 WRZEŚNIA O 1.00 PM W KOŚCIELE

UWAGA!!!
Poszukujemy osoby uzdolnionej
muzycznie np. grającej na
gitarze, która podjęłaby się
prowadzenia scholi dziecięcej
„Dzieci Pana Boga”. Scholka śpiewa na Mszy
świętej o godz. 12.15 pm. Próby scholi odbywają
się we wtorki o godz. 6.15 pm.
Osobę zainteresowaną prosimy o kontakt
z ks. Proboszczem lub z ks. Piotrem Janasem SChr.
Jednocześnie rozpoczynamy nabór nowych dzieci w
wieku od 6 do 14 lat. Zapisy u ks. Piotra w zakrystii po
Mszy świętej.

SCHOLA MŁODZIEŻOWA
Jeśli jesteś w wieku od 15 do
23 lat, potrafisz śpiewać
i chcesz w ten sposób poznać
bliżej Pana Boga oraz
nawiązać nowe znajomości . Wstąp do scholi
młodzieżowej. Scholę prowadzi Pola Cieżobka.
Opiekunem duchowym jest ks. Piotr Janas SChr.
Pierwsze spotkanie odbędzie się 22 września o
godz. 6.00 pm w sali Ojca Posadzego pod
kościołem. ZAPRASZAMY.

Po wakacjach wspólnota studencka
"Duc in Altum" wznawia swoje spotkania
i zaprasza na:
Rozważanie Słowa Bożego
Dyskusyjny klub filmowy
Wspólne wyjścia i rozmowy na różne tematy.
Jeśli jesteś studentem, który chce pogłębić swoją
wiarę i poznać nowych ludzi to jesteś mile
widziany. Spotykamy się w niedzielę o godz
6:00pm Pierwsze spotkanie 22 września
w salce kard. Hlonda.
Spotkania prowadzi ks. Piotr Janas SChr.
w salce pod kościołem. Spotkania prowadzi
ks. Piotr Janas SChr.

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

