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BIULETYN  NIEDZIELNY 

17 wrze nia 2017 - XXIV 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. 

 

                     

„Gdy cz owiek ywi z o  przeciw drugiemu, jak e u Pana szuka  b dzie uzdrowienia? Nie ma on 

mi osierdzia nad cz owiekiem do siebie podobnym, jak e b aga  b dzie o odpuszczenie swoich 

w asnych grzechów”. por. Syr 27, 30 – 28, 7. Dzisiejszy fragment z M dro ci Syracha, przypomina nam 

podstawow  prawd  o której musi pami ta  ka dy z nas, je li chce otrzyma  od Boga dar uzdrowienia. 

Zakaz zemsty i wezwanie do przebaczenia jest zapowiedzi  Jezusowej Dobrej Nowiny. wiatu zemsty  

i nienawi ci Pan Jezus przeciwstawi  nowy wiat bezgranicznego przebaczenia. Bóg obdarza grzesznika 

mi osierdziem, ale wymaga jednocze nie, aby darowa  winy swoim bli nim. Dlatego w Li cie do Rzymian wi ty Pawe  powie,               

e wszystko, co cz owiek czyni, ma swoje odniesienie do Pana Boga i tylko On mo e dokona  s usznego os du ludzkich czynów. 

Ka dy z nas jest ostatecznie odpowiedzialny przed Bogiem, którego nie mo na oszuka . Dzisiaj ko czy                

si  IX Forum Charyzmatyczne. Podczas tych dni o. Remigiusz Rec aw, jezuita wraz z cz onkami wspólnoty Mocni w Duchu            

z odzi pomagali nam stawa  w zasi gu Jezusa. Nie jeden z nas ju  dzi  mo e da  wiadectwo o wielkich cudach które Pan uczyni .               

Bogu chwa a za ten niesamowity czas udzielania si  Ducha wi tego. Dzi kujemy naszym Go ciom prowadz cym tegoroczne 

Forum, niech Duch wi ty pos uguj  si  Wami i niech Wam b ogos awi. 

W ubieg  niedziel , w naszej wi tyni, go cili my po raz pierwszy Ksi dza Kardyna a B a eja Cupicha, który celebrowa  

Msz  wi t  dla m odych z archidiecezji chicagowskiej, wyje dzaj cych na Ogólnokrajowe Spotkanie M odzie y Katolickiej               

do Indianapolis. Jego obecno  sta a si  okazj , by przedstawi  mu nasz  wspólnot  i nasz pi kny ko ció . Ksi dz Kardyna  wyrazi  

swój zachwyt nad pi knem naszego ko cio a i pogratulowa  naszej wspólnocie wielkiego zaanga owania w rozwój tego miejsca.  

I na koniec, chcia bym si  podzieli  jeszcze jedn  mi  informacj . Podczas wakacyjnych podró y mia em szcz cie 

odwiedzi  sanktuarium maryjne w Piekarach l skich. To w ubieg ym roku go cili my dwóch ksi y tam pracuj cych, którzy 

zbierali fundusze na budow  domu rekolekcyjnego. Jako wyraz wdzi czno ci dla naszej wspólnoty, na terenie tamtejszej Kalwarii, 

zosta a umieszczona pami tkowa tablica informuj ca o naszej pomocy finansowej.  Kolejne podzi kowanie otrzymali my               

od ks. Dariusza Czupry skiego dyrektora Hospicjum Opatrzno ci Bo ej z Wo omina, który kilka miesi cy temu odwiedzi  

Trójcowo. ycz c Wszystkim b ogos awionej niedzieli, zach cam do lektury czasopism religijnych, które znajdziemy w naszej 

wi tyni pod chórem. ks. Andrzej Totzke SChr  



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.  

PROF. PIOTR JAROSZY SKI  
Znany polski filozof, publicysta  

i nauczyciel akademicki                                
KUL-u przybywa do Chicago.  

 Wszystkich zainteresowanych gor co 
zach camy do wzi cia udzia u w jego prelekcjach. Poni ej 

podajemy terminy, miejsca i  tematy wyk adów: 
Sobota, 23 wrze nia, Ko ció  pw. w. Zachariasza,                

567 W Algonquin Rd, Des Plaines, IL 60016,                   
po Mszy w. o godz. 7:00pm. Temat: Wykszta cenie 

klasyczne: walka trwa. 
Niedziela, 24 wrze nia, Bazylika pw. w. Jacka,                
3636 W Wolfram St, Chicago, IL 60618, po Mszy 

w. o godz. 12:30pm, Temat: Islam a 
chrze cija stwo. 

Niedziela, 24 wrze nia, Parafia pw. w. Ferdynanda, 
5900 W Barry Ave, Chicago, IL 60634, po Mszy 

w. o godz. 3:00pm. Temat: Niegasn cy urok 
Kresów. 

Niedziela, 24 wrze nia, Ko ció  pw. w. Konstancji,  
5843 W Strong St, Chicago, IL 60630, po Mszy w.             

o godz. 7:00pm. Temat: Polska: nie zmarnowa  
zwyci stwa. 

Sobota, 30 wrze nia, Polska Misja pw. Mi osierdzia 
Bo ego, 21W411 Sunset Ave, Lombard, IL 60148, 

po Mszy w. o godz. 6:00pm. Temat: Kryzys 
Zachodu: dla-czego? 

Niedziela, 1 pa dziernika, Polska Misja Oo. Cystersów 
pw. Matki Ko cio a, 116 Hilton St, Willow Springs, 

IL 60480, po Mszy w. o godz. 12:00pm. Temat: 
Polska niepodleg a a sens dalszej emigracji. 

Niedziela, 1 pa dziernika, Polska Misja pw. w. 
Trójcy wi tej, 1118 N Noble St, Chicago, IL 

60642, po Mszy w. o godz. 5:00pm,                           
Temat: Pu apki „pa stwa prawa”. 

 WITAMY KSI DZA STUDENTA  
W naszej wspólnocie witamy                           

ks. Macieja Koczaj SChr,                    

który na czas trwania kursu j zykowgo 

UIC  w miar  mo liwo ci b dzie 

wspomaga   duszpasterstwo polonijne 

na Trójcowie.  

yczymy ks. Maciejowi wielu ask 

Bo ych na czas studiów i ludzkiej yczliwo ci w ród nas.  

PODZI KOWANIA  
ZA POMOC 

 W PRZYGOTOWANIU  
SZKO Y  

 
Pragniemy wyrazi  nasz  

wdzi czno   tym wszystkim, którzy odpowiedzieli na 

nasz  pro b  i po wi cili swój czas na pomoc w 

remontowaniu, sprz taniu  i przygotowaniu budynku 

szkolnego. Dzi ki po wi ceniu rodziców, nauczycieli, 

wolontariuszy a tak e m odzie y mo emy rozpocz  nowy 

rok szkolny i katechetyczny w odnowionej szkole.  

Z wyrazami szacunku i wdzi czno ci :  

ks. proboszcz Andrzej Totzke                                                      

oraz Dyrekcja i Zarz d Szko y im. wi tej Trójcy. 

Bóg zap a !  

FILM: „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. 

ZAPOWIEDZI PRZED LUBNE   
 

Do Sakramentu Ma e stwa                  

przygotowuj  si :   

Katarzyna Por ba i Damian Bednarski (III) 
Anna Trela i Joseph Poenisch (I)  

Zofia El akowska i Thomas Derengoweski (I) 
 

Prosimy o modlitw  w intencji przygotowuj cych si   

do Sakramentu Ma e stwa 



 

 
 
8:00am:  
B. Pys, K. Miari, M. Baran 
 

10:00am: J. Wudarczyk, P. Król, A. Jó wiak 
 

12:15pm: 
I. Kawalec, T. Wasag 

 

4:00pm:  
Rycerze Mi osierdzia Bo ego 
 

8:00pm:  
M odzie  

XXIII Niedziela Zwyk a, 10 wrze nia  

 I Sk adka:$4,511.10 
Hurricane Harvey: $4,688.00 

 

Wszystkim Parafianom, Przyjacio om i Go ciom 

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

DUC IN ALTUM   
Od  24 wrze nia wznawiamy  nasze 

spotkania dla studentów i nie tylko. Je li 

jeszcze nie do czy e  do naszej wspólnoty 

zrób to teraz. Spotkania odbywaj  si  w 

niedziel  o godz. 6:00 pm w nowej salce pod ko cio em. 

Zapraszamy!!! 

SPOTKANIE DLA LEKTORÓW 

W niedziel , tj. 1 pa dziernika po ka dej 

Mszy w. odb dzie sie spotkanie                        

z lektorami naszej parafii. Bardzo prosz  

lektorów aby byli obecni po Mszy w.             

do której s  przypisani. Zach camy nowe osoby do czytania 

S owa Bo ego podczas Eucharystii.                          

Zainteresowane osoby proszone s  o kontakt                            

z ks. Krzysztofem.   

    GRUPA W. JÓZEFA  
 

W sobot , 23 wrze nia,                        

po Mszy w. o godz. 8:00am 
odb dzie si  pierwsze                           

po wakacyjne spotkanie M czyzn 

w. Józefa.  

Zapraszamy do udzia u! 

SKARBY TRÓJCOWA 
Gratulujemy rodzicom i witamy  

w naszej wspólnocie nowo 
ochrzczone dzieci:   
Hannah Krupi ski  

Amellie Staszak     
        

Gratulujemy nowo e com:                   
Jenata i B a ej Wasilewski 

Monika i Marcin Rak  

yczymy Bo ego b ogos awie stwa  
na nowej drodze ycia. 

MINISTRANCI 

Zebranie rodziców ministrantów wraz              

z ministrantami odb dzie si  w sobot     

23 wrze nia po szkole polskiej                      

o godz. 1:00pm w nowych salkach                   

- wej cie od ma ego parkingu.                  

Bardzo prosz  wszystkich rodziców                     

o obecno . Zebranie rodziców wraz z ministrantami                  

Z POZA SZKO Y POLSKIEJ odb dzie w niedziel             

24 wrze nia po Mszy w. o godz. 10:00am i 12:15pm. 

Zapraszamy kandydatów na ministranta do s u enia                  

przy o tarzu. Zapisy u ks. Krzysztofa. 

SCHOLA:  
„DZIECI PANA BOGA” 

Dzieci, które piewem chc  wychwala  

Pana Boga, zapraszamy we wtorek                 

na godz. 6.15pm.  
Opiekunem scholi od tego roku jest                     

s. Agnieszka Kortiak      

SCHOLA M ODZIE OWA M ODSZA  
Zapraszamy utalentowan  

muzycznie m odzie                      

od 7 klasy szko y podstawowej. 

Zespó  b dzie piewa                        

w pierwsz  niedziel  miesi ca 

podczas Mszy w. o godz. 10:00am. Próby odbywa  si  

b d   w ostatni  sobot  miesi ca po polskiej szkole o godz. 

1:00pm (nowe salki wej cie od ma ego parkingu).                   

Poszukujemy gitarzystów!!! Serdecznie zapraszamy!!! 

Osoby zainteresowane proszone s  o kontakt                                 

z ks. Krzysztofem. 

SCHOLA M ODZIE OWA 
STARSZA                                  

M odzie  szko y redniej zapraszamy 

do scholi m odzie owej. Zespó  

piewa dwa razy w miesi cu podczas 

Mszy w. o godz. 8:00pm. Próby odbywaj  si  w niedziele 

przed Msz  w. o godz. 6:00pm.  Poszukujemy 

gitarzystów! 

LABORATORIUM WIARYNowa grupa dla 
m odzie y od 7 klasy do 3 liceum.   

Spotkania odbywa  si  b d  w drug  rod  

miesi ca o godz.  8:15pm w nowych salkach pod 

ko cio em. Serdecznie zapraszamy m odzie , 

bierzmowanych i starszych ministrantów!!! 

SPOTKANIE DLA SENIORÓW  
W trzeci czwartek miesi ca, tj. 21 wrze nia 

wznawiamy spotkania dla Seniorów.  

2:30pm - Wystawienie Naj w. Sakramentu 

3:00pm - Koronka do Mi osierdzia Bo ego  

3:15pm - Msza w.  

Po Mszy w. ci g dalszy spotkania w sali parafialnej.  



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 
 

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 38 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 Kasiów i ca ej rodziny 

10:00 + Teresa Winters - intencja od rodziny 

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

Bo  opiek  z okazji urodzin 

12:15 O Bo e b og. i potrzebne aski dla Nicoli 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 
 

18 wrze nia - Poniedzia ek - w. Stanis awa Kostki 
 

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

8:00 O dar zdrowia i potrzebne aski dla Alicji Kazimierczuk  
 

19 wrze nia - Wtorek - MB z La Salette 
 

8:00 + Dolores Kasprzak 

8:00 + Teresa Winters w rocz. mierci  

8:00  O Bo e b og, zdowie i opiek  Matki Bo ej dla sr. Agnieszki w 

dniu urodzin 
 

20 wrze nia - roda  
 

8:00 B agalna o dar zdrowia dla Anny Iwony Waluszko - od mamy 

Albiny 

8:00 O opiek  Matki Bo ej, zdrowie i dalsze Bo e b og. dla Jana   

Olender 

7:30 INTENCJE ZBIOROWE 
 

21 wrze nia - Czwartek - w. Mateusza Aposto a  
 

8:00 ++ Stanis aw i Ludomira Smolenscy  
8:00 O dary Ducha w. dla Andrew Kwelek i potrzebne aski na czas 

studiów  
 

22 wrze nia -  Pi tek   
 

8:00 O dar zdrowia i opiek  Bo  dla Eugenii, Joanny, Marka, Anety 

Wojszko  
8:00 O dar uzdrowienia Adelki za wstawiennictwem w. Charbela 

7:30 O Bo e b og. i opiek  Matki Bo ej dla Izabeli i Leszka 

Kosoniów 
23 wrze nia -  Sobota  - w. Ojca Pio 
 

8:00 + Tadeusz Kaganek w 3 rocz. mierci, + Wies aw Pu ewski w 

dniu mierci 

8:00 Dzi kczynna za otrzymane aski z pro b  o Bo e b og. i opiek  

Matki Naj w. dla Marii i Andrzeja Galów w 35 rocz. sakr. ma e stwa 
 

 

24 wrze nia - XXV Niedziela Zwykla  
 

8:00 ++ Eugeniusz i Helena Szlaga i z rodziny Trykoszko i 

Sienkiewicz  

10:00 O Dary Ducha w. i opiek  Matki Bo ej dla Halinki i Kuby 

10:00 + Weronika Feret 

12:15  O potrzbne aski i dary dla wspólnoty Rodziny Trójcy wi tej  

12:15 Dzi kczynna za 20 lat sakr.  ma e stwa z pro b  o dalsze Bo e 

b og. dla Agnieszki i S awomira Bigosów 

4:00 Przez wstawiennictwo MB Mi osierdzia w intencji ywych 

i zmar ych Rycerzy Mi osierdzia Bo ego, Kó  Koronkowych 

ich rodzin oraz ks. Opiekuna.  
8:00 O rozeznanie woli Bo ej i wytrwanie w powo aniu dla Micha a 

Roguckiego  


