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22 września 2019
XXV 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

Majątek do rozdania
Życie jest frustrujące, gdy nie jest życiem dla innych, a życiem tylko dla siebie. Rządca, który naraził się swemu panu, jest w
sytuacji beznadziejnej. Złe administrowanie majątkiem doprowadziło właściciela do decyzji o usunięciu go z zarządzania.
Przerażony zastanawia się, co uczynić. Wpada na genialny pomysł. Przywołuje dłużników swego pana i zmienia wysokość długów
z korzyścią dla nich. Zapewne, by ukryć ten postępek i nie wzbudzać podejrzeń swego pana, eliminuje każdemu tylko część długu.
Darowanie całości mogłoby się wydać. Ale pan i tak się o wszystkim dowiedział i, ku zaskoczeniu ordynata, pochwalił go!
Wszyscy na początku jesteśmy w sytuacji owego rządcy, który żyje tylko dla siebie. Moje życie jest prawdziwym majątkiem, który
łatwo przychodzi mi marnować. Zmarnować życie to nie tyle uczynić coś złego. Marnowanie zaczyna się już wtedy, gdy nie czynię
nic dobrego dla kogoś drugiego. Ów starożytny menedżer dopiero w ostatnim dniu pracy zdobył się na uczynienie czegoś dobrego
dla innych. Życie jest frustrujące, gdy nie jest życiem dla innych, a życiem tylko dla siebie. Takie życie czyni mnie kimś pustym,
kurczącym się jedynie do biologii, ograniczonym do chemicznych procesów organizmu. By zbliżyć się do niezwykłości Boga, trzeba
przekroczyć granice tego, co zwykłe.
Zawsze można uczynić coś dobrego dla kogoś obok nas, nawet używając „niegodziwej mamony”. Jeśli angażowanie się w czyjeś
problemy i doprowadzenie do ulgi tych, którzy mają ciężko, potrafi pomnożyć w nas majątek bytu, czyli spowodować, że jeszcze
intensywniej odczuwamy w sobie istnienie, to jak bardzo pomnoży się ono w nas, gdy czynić to będziemy z miłością Chrystusa,
której pozwolimy przez nas działać! W słynnym Hymnie o miłości św. Paweł pisze, że tylko wtedy jałmużna jest cenna w oczach
Boga, gdy jest czynem z miłości. Życie jest majątkiem, ale tylko wtedy procentuje, gdy je rozdajemy z miłością tym, którzy są
wokół nas.
Dzięki Chrystusowi mamy łaskę poznania Boga i zostaliśmy obdarowani, niczym fortuną, drogocennymi obietnicami,
wprowadzającymi nas w uczestnictwo w Boskim życiu. Ale ten majątek, jak pisze św. Piotr, trzeba pilnie pomnażać, dokładając
nieustannie wiary, cnoty, poznania, powściągliwości, cierpliwości, pobożności, przyjaźni braterskiej i miłości. Istnienie, jakie dał
nam Bóg, i dary łaski są największymi skarbami, które domagają się pomnażania. O dziwo, mnoży się je wtedy, gdy się je dzieli z
innymi. Nasz majątek wzrasta, gdy go rozdajemy. Im więcej z siebie dajemy, tym więcej posiadamy. Kiedy o tym wszystkim myślę,
odczuwam pragnienie, by tak czynić. A jak mówi św. Teresa z Lisieux: „Bóg zaś nigdy nie wzbudza pragnień, których nie jest w
o. Augustyn Pelanowski OSPPE
stanie spełnić”.
SEMINARYJNY FUNDUSZ
EDUKACYJNY
ARCHIDIECEZJANA
KOLEKTA NA EDUKACJĘ I
FORMACJĘ PRZYSZŁYCH KAPŁANÓW
Z tej też okazji w dzisiejszą niedzielę zebrana zostanie
we wszystkich kościołach Archidiecezji Chicago kolekta
na Seminaryjny Fundusz Edukacyjny, który zabezpiecza
środki potrzebne do kształcenia nowych kapłanów w
Archidiecezji Chicago przechodzących kolejne etapy
formacji kapłańskiej. Serdeczne Bóg zapłać za każdą
ofiarę złożoną na ten cel.

WYBORY DO SEJMU I SENATU RP
Konsulat Generalny RP w Chicago informuje, że we
wtorek 17 września 2019 r. rozpoczęła się rejestracja
wyborców do głosowania za granicą w wyborach do
Sejmu RP i Senatu RP, które odbędą się w sobotę
12 pażdźiernika 2019r od 7:00 do 21:00.
Nasza Misja jest 231, siedzibą obwodowej komisji
wyborczej:
ELEKTRONICZNA REJESTRACJA WYBORCÓW
https://ewybory.msz.gov.pl

WSPARCIE FINANSOWE TRÓJCOWA
Składka niedzielna - 15 września 2019
$ 5,323.00
NAPRAWA DACHU POLSKIEJ SZKOŁY:
Ofiary na remont dachu
Kawiarenka $1,332.00
Ofiara Anonimowa $500.00
Całkowity koszt remontu - $ 100,000.00
Zebrano - $22,395.00
Do zebrania pozostało - $ 77,605.00
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 - 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
Poniedziałek - 23 września św. Pio
8:00am Za Parafian
8:00am wolna
8:00am wolna
Wtorek - 24 września
8:00am † Weronika Feret
8:00am wolna
8:00am wolna
Środa - 25 września św. Władysława z Gielniowa
8:00am † ks. Wojciech Baryski
8:00am wolna
7:30pm INTENCJE ZBIOROWE
Czwartek - 26 września św. Kosmy i Damiana
8:00am O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej z
podziękowaniem za pomoc duchową dla księdza
proboszcza Andrzeja Totzke
8:00am wolna
8:00am wolna
Piątek - 27 września św. Wincentego a Paulo
i Towarzyszy
8:00am wolna
8:00am wolna
7:30pm † Jarosław Wawiórko
Sobota - 28 września - św. Wacława
8:00am † Jan Olender w 1 rocznicę śmierci
11:00am ślub David W. Dazell & Sabina A. Gutt
1:00pm ślub Waldemar K. Czarnecki & Patricia Cagiel
Niedziela - 29 września, XXVI Niedziela Zwykła
8:00am INTENCJE ZBIOROWE
10:00am † Grażyna Urszula Fudala z domu
Demkorowska
10:00am Dziękczynna z prośbą o dalsze Boże
błogosławieństwo dla Beaty i Krzysztofa Kasia z okazji
1 rocznicy ślubu
12:15pm O Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski i
wytrwanie w powołaniu dla Michała Roguckiego
4:00pm O Dary Ducha Świętego, opiekę Matki Bożej
dla Kuby i Halinki
8:00pm † Marian Grzebień

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.

SAKRAMENTY
Lektorzy na niedzielę - 29 września
8:00am

A. Kowalski, E. Dąbrowska, B. Pys

10:00am

E. Majchrowska, Z. Sacha, T. Kasia

12:15pm

M. Plewa, P. Majewski, P. Plewa

4:00pm

Rycerze Miłosierdzia

8:00pm

Młodzież

40 DNIOWY OKRES
MODLITWY ZA ŻYCIEM
25 września - środa Tego dnia
rozpoczynamy trwające 40 dni
modlitwy w obronie świętości
życia. W naszej wspólnocie będziemy gościć
ks. bpa Alberto Rojasa, który w środę 25 września,
z ramienia Archidiecezji Chicago będzie
przewodniczył wieczornej Eucharystii o godz.
7:30pm. Niech nasza obecność będzie zawierzeniem
życia Matce żyjących: niech spojrzy na niezliczone
rzesze dzieci, którym nie pozwala się przyjść na
świat, na ubogich, którzy zmagają się z
trudnościami życia, na mężczyzn i kobiety – ofiary
nieludzkiej przemocy, na starców i chorych
zabitych przez obojętność albo fałszywą litość.

Z ŻAŁOBNEJ KARTY
W ostatnim czasie do
wieczności odeszły:

śp Maria Bujalski
śp Urszula Katarzyna Siek
Wieczny odpoczynek racz im dać Panie.
Rodzinom zmarłych składamy wyrazy
współczucia.
KATECHEZA NIEDZIELA
Rozpoczęliśmy program
katechezy niedzielnej.
Jest jeszcze możliwość zapisu
dzieci na katechezę niedzielną. Jednak prosimy
rodziców o uczynienie tego jak najszybciej u
siostryJadwigi .
Zajęcia katechetyczne odbywają się,
od godz. 11:15 - 12:00pm w budynku szkoły.

TRÓJCOWO.COM
OKRES PRZYGOTOWANIA
DO SAKRAMENTÓW
ŚWIĘTYCH
Wraz z nowym rokiem szkolnokatechetycznym rozpoczynamy w
naszej Misji okres przygotowania
do Sakramentów świętych: Bierzmowania, Pokuty
i Pojednania oraz Komunii Świętej.
W dzisiejszą niedzielę po Mszy św. o godz.10:00am
swoje pierwsze spotkanie ma grupa
przygotowującą się do Sakramentu Bierzmowania.
W niedzielę 29 września na spotkanie zapraszamy
dzieci wraz z rodzicami, które przygotowując sie
do Sakramentu Spowiedzi i Pierwszej Komunii
świętej. Podczas Mszy świętej o godz 12:15pm
będzie poświęcenie i rozdanie różanców dla dzieci.
Po Mszy św.spotkanie z rodzicami. Obecność na
tych spotkaniach jest obowiązkowa.

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.
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 w
dzisiejszą niedzielę 22 września godz. 6.00 pm w sali
SPOTKANIA FORMACYJNE
MINISTRANTÓW
Jeśli kochasz Pana Boga
Chcesz dzwonić gongiem albo
dzwonkami Chcesz poznać nowych kolegów
Lubisz sport- to znaczy że chcesz być ministrantem.

Zbiórki w soboty o godz. 1:00pm w kościele.

HOLY FIRE DZIEŃ SKUPIENIA
DLA KANDYDATÓW DO
BIERZMOWANIA
Sobota 19 października 2019
w UIC Pavilon odbędzie się Archidiecezjalne
spotkanie dla młodzieży. Do udziału w tym wydarzeniu
zapraszamy młodzież od klasy 7 do 3 liceum.
Zapisy u ks. Mariusza.
Wyjazd w sobotę o godz. 8:00am, a powrót o 3:15pm.
Zbiórka i powrót przy kościele Świętej Trójcy.

Wspólnota studencka
"Duc in Altum"
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.
APEL KSIĘDZA 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.

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

