BIULETYN NIEDZIELNY

KOŚCIÓŁ PW. ŚWIĘTEJ 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

BIURO PARAFIALNE CZYNNE:
Od poniedziałku do piątku: od 9:00am do 1:00pm
oraz od 2:00pm do 5:00pm.
W soboty i niedziele biuro jest nieczynne.
MSZE ŚW. NIEDZIELNE: 8:00am, 10:00am, 12:15pm,

4:00pm, 8:00pm
MSZE ŚW. W TYGODNIU: pon - pt 8:00am, w każdą środę
i piątek o 7:30pm,w sobotę o 8:00, w Pierwszy Czwartek miesiąca o 7:30pm, w Pierwszą Sobotę miesiąca o 6:30pm.
NABOŻEŃSTWA:
•
•
•
•
•
•

•

Nabożeństwo do św. Józefa - środa, po Mszy o godz. 8:00am
Nowennna do MBN Pomocy - środa, o godz. 7:30pm
Godzinki do NMP - niedziela, o godz. 7:30am
Godzina Miłosierdzia: piątek i niedziela - o godz. 3:00pm
Nabożeństwo do św. Charbela - Czwartek przed I piątkiem
miesiąca o godz. 6:30pm
Sakrament pojednania i pokuty - I piątek miesiąca 6:30pm
nabożeństwo uwielbienia z prośbą o uzdrowienie po Mszy
św. o godz. 7:30pm
Nabożeństwo Maryjne z procesja światła - I sobota miesiąca
o godz. 6:30pm

strona internetowa: www.trojcowo.com
Duszpasterstwo prowadzą Księża Chrystusowcy:
Ks. Andrzej Totzke SChr - Dyrektor
Ks. Krzysztof Janicki SChr - Asystent
Ks. Mariusz Lis SChr - Asystent
Siostry Misjonarki Chrystusa Króla (773 227 9826)
Sr. Agnieszka Kortiak MChR
Sr. Gertruda Szymańska MChR
Sr. Hiacynta Ratajczak MChR
Organista - Mariusz Pluta tel. 773 640 1379
SAKRAMENT CHRZTU ŚWIĘTEGO: w II niedzielę
miesiąca podczas Mszy św. o godz. 10:00am i IV niedzielę
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.
SAKRAMENT POKUTY I POJEDNANIA: każda sobota
od 4:00pm do 5:00pm oraz 30 minut przed każdą Mszą św.
DUSZPASTERSTWO CHORYCH: w każdy Pierwszy
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.

23 września 2018 - XXV Niedziela Zwykła

Mdr 2,12.17-20 Jeśli sprawiedliwy jest Synem Bożym, Bóg ujmie się za nim
Jk 3,16-4,3 Źródłem niepokojów jest nieład wewnętrzny
Mk 9,30-37 Jeśli kto chce być pierwszym, niech będzie ostatnim ze wszystkich

Pan Jezus przez całe swoje ziemskie życie wiedział, do czego się przygotowuje,
że Jego śmierć będzie ceną za zbawienie ludzi. My też wiemy, że aby osiągnąć
zbawienie, musimy przejść przez drogę codziennego krzyża naszych cierpień,
niepowodzeń, grzechów. Zbawiciel wskazuje nam, że najlepszą postawą życiową
jest postawa pełnego zaufania Panu Bogu. Mamy być jak małe dziecko,
które bezgranicznie ufa swoim rodzicom.
Zestawiając dzisiejsze drugie czytanie z Ewangelią, znajdujemy odpowiedź, co pomaga, a co przeszkadza w byciu
blisko Pana Boga. Pycha, zazdrość i różne żądze powodują nasze zamknięcie na Boga, natomiast otwartość, szczerość,
prostota, pokora i uczciwość – cechy, które łatwo odnaleźć u małego dziecka – pozwalają odkrywać Bożą obecność
i działanie w życiu. Nie bójmy się tych przymiotów odnajdywać w sobie, bo wtedy rzeczywiście Pan Bóg ujmie się
za nami i przyjdzie nam z pomocą.
ks. Andrzej Totzke, SChr - proboszcz

Fragmenty z kazań kard.
A. Hlonda na temat sakramentów
z lat 1907-1908
/Acta Hlondiana t. III, cz. 6/
Nauka o Mszy Świętej
Wstąpiliście do zakładu: /już / przy
progu odebrała was ręka kapłana i jesteście pod władzą i
opieką Kościoła. Jest ojcostwo i macierzyństwo
nadprzyrodzone, które w ciągu roku szkolnego zastępuje
parentelę naturalną. Gdzie was zaraz Kościół prowadzi? Do
studjum? Nie! Excelsier! Do szkoły? nie! Jeszcze excelsier!
Jesteście snami Bożymi, otóż jest tu miejsce, w którem Bóg w
szczególniejszy sposób przebywa i gdzie was oczekuje: Venite
od me omnes - Si quis est parvulus, veniat!
Chodźcie, oto otwierają się drzwi kaplicy, skupcie swe
myśli, bo „to namiot w którym Bóg łaskaw zamieszkał z
ludźmi”. Skropcie się wodą święconą, oczyśćcie się, albowiem
któż wstąpi na górę pańską, jak nie ten co ma niewinne ręce i
czyste serce? Przeżegnajcie się, bo tajemnica Krzyża św.
dokonywać się będzie we Mszy św. Ta oznaka Chrystusa, ten
honorowy krzyż, którym naznaczyliście się, uprawnia was do
przedstawienia się dworowi Króla ukrzyżowanego. Teraz
zbliżcie się, zbliżcie się do ołtarza; na tym ołtarzu ofiarować
się będzie nieskończona ofiara; ten ołtarz jest górą, z której
spłynie na nowy wasz dzień zdrój łask i życia, aby go użyźnić,
rozweselić, uświęcić.
PODZIĘKOWANIE ZA
ORGANIZACJĘ FORUM
Wspólnota "Jezus z nami" pragnie
serdecznie podziękować za wszelką
pomoc, jaką otrzymała przy organizacji X Forum
Charyzmatycznego. Bóg zapłać za hojne serca, za
poświęcony czas i wysiłek, za wsparcie i troskę na wielu
płaszczyznach: za porządek i bezpieczeństwo, jak
i nakarmienie każdego uczestnika.
Niech każdy czyn przyniesie chwałę Panu! Bóg zapłać!
SPOTKANIE DLA OSÓB
UZALEŻNIONYCH
24 września - poniedziałek
Anonimowi Alkoholicy są Wspólnotą
mężczyzn i kobiet, którzy dzielą się
nawzajem doświadczeniem, siłą i nadzieją, aby rozwiązać
swój problem i innym pomagać w wyzdrowieniu z
alkoholizmu. Jedynym warunkiem uczestnictwa jest chęć
zaprzestania picia. Nie ma w AA żadnych składek ani opłat,
jesteśmy samowystarczalni poprzez własne, dobrowolne
datki. Wspólnota AA nie jest związana z żadną sektą,
wyznaniem, partią, organizacją lub instytucją, nie angażuje
sięw żadne publiczne polemiki, nie zajmuje stanowiska w
jakichkolwiek sporach. Naszym najważniejszym celem jest
pozostać trzeźwymi i pomagać innym alkoholikom
trzeźwość osiągnąć. Zapraszamy do udziału w spotkaniu
osóby potrzebujące wsparacia, dnia 24 września,
godz. 8.30pm - wejście do sali, od Groty Matki Bożej,
z tyłu kościoła.

MODLITWA W OBRONIE ŻYCIA
26 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 26 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.

27 października 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. Krzysztofa. Wyjazd w sobotę
o godz. 8:00am, a powrót o 3:15pm. Zbiórka i powrót
przy kościele Świętej Trójcy.
DĄB NIEPODLEGŁOŚCI
29 września - sobota
Zrzeszenie Nauczycieli Polskich w Ameryce
zaprasza na uroczyste sadzenie dębów w
ramach projektu DĘBOWA ALEJA NIEPODLEGŁOŚCI
Uroczystość rozpcznie się punktualnie o godz. 11.11,
w Ośrodku Młodzieżowym PNA pod adresem: 10701 River
Road, Yorkville/Plano, IL.
Uczcijmy wspólnie
100-lecie odzyskania niepodległości
przez Polskę

PIŁKA DLA MINISTRANTÓW
Wszystkich lubiących grać w piłkę nożną
zapraszamy w każdy czwartek, oprócz
pierwszego czwartku miesiąca, do Olimpia
Park 6566 N Avondale Ave Chicago na godzinę 7:00pm.

ZAPISY DO LAJKONIKA
ZPiT Lajkonik, działający przy Misji
Świętej Trójcy, pod patronatem ZNP rozpoczyna 28. rok swej działalności
artystycznej.
www.lajkonikchicago.us
Zatańczcie z nami - Zapraszamy!

SCHOLA
„DZIECI PANA BOGA”
Spotkania odbywają się w każdy
wtorek, o godz. 6.15pm. Zapraszamy
dzieci, które potrafią zapamiętywać
tekst, chcą modlić się śpiewając dla Pana Boga, poznawać
nowe piosenki i zdobywać nowych przyjaciół.
Opiekunem scholi jest s. Agnieszka Kortiak MChR
DZIECIĘCY ŻYWY
RÓŻANIEC
Zapraszamy dzieci do włączenia się
we wspólnotę Żywego Różańca Dzieci.
Osoby zainteresowane prosimy
o kontakt z zelatorką
p. Agnieszką Bigos 773 343 6744
albo z ks. Krzysztofem 773 822 9034
LABORATORIUM WIARY
grupa dla młodzieży od kl. 7 do 3 liceum
Spotkania odbywać się będą w drugą
niedzielę miesiąca po Mszy Świętej o 10:00
w nowych salkach pod kościołem.
Serdecznie zapraszamy młodzież,
bierzmowanych i starszych ministrantów!!!
SCHOLA MŁODZIEŻOWA MŁODSZA
Zapraszamy utalentowaną muzycznie
młodzież od 7 klasy szkoły podstawowej.
Zespół będzie śpiewał w drugą niedzielę
miesiąca podczas Mszy św. o godz. 10:00am. Próby odbywać
się będą w pierwszą sobotę miesiąca po polskiej szkole
o godz. 1:00pm (nowe salki, wejście od małego parkingu).
Poszukujemy gitarzystów!!! Serdecznie zapraszamy!!! Osoby
zainteresowane proszone są o kontakt z ks. Krzysztofem.

SCHOLA MŁODZIEŻOWA STARSZA
Młodzież szkoły średniej zapraszamy do scholi
młodzieżowej. Zespół śpiewa dwa razy w miesiącu podczas
Mszy św. o godz. 8:00pm. Próby odbywają się w niedziele
przed Mszą św. o godz. 6:00pm. Poszukujemy gitarzystów!

PIELGRZYMKA
DO MATKI BOŻEJ W GUADALUPE
Parafia Świętej Trójcy zaprasza na 6 dniową
Pielgrzymkę do Sanktuarium Matki Bożej z
Guadalupe od 11 – 16 grudnia 2018
Udział w głównych uroczystościach rocznicy objawień
Matki Boskiej w dniu 12 grudnia 2018 roku. Opiekunem
duchowym pielgrzymki będzie
ks. Andrzej Totzke, SChr
Cena: $ 1200
Pełny program na stronie Trójcowa www.trojcowo.com
Zapisy i rejestracja pod numerami:
Trójcowo (773) 489-4140 lub (630) 292-3332

KATECHEZA NIEDZIELNA
16 września - niedziela
Pragniemy poinformować, że tego dnia
rozpoczęliśmy program katechetyczny
niedzielny. Jest jeszcze możliwość zapisu,
ale prosimy o uczynienie tego jak najszybciej
u s. Agnieszki. Zajęcia katechetyczne odbywają się,
od godz. 11:15 - 12:00pm w budynku szkoły.

PROCES UZDROWIENIA DLA
OSÓB PO ROZWODZIE
CYWILNYM
Proces badający ważność lub nieważność
małżeństwa kościelnego jest wyrazem troski Kościoła
wobec osób, które spełniają warunki i pragną uregulować
swoją sytuację małżeńską po rozwodzie cywilnym.
Osoby zainteresowane procesem mogą uzyskać
potrzebne informacje u s. Barbary Kosińskiej, MChR
tel. 312.534.5202.
DUC IN ALTUM
Od tej niedzieli - 23 września, wznawiamy
nasze spotkania dla studentów i nie tylko.
Jeśli jeszcze nie dołączyłeś do naszej
wspólnoty zrób to teraz. Spotkania odbywają się w niedzielę
o godz. 6:00pm w nowej salce pod kościołem.
Zapraszamy!!!
SKARBY TRÓJCOWA
Gratulujemy nowożeńcom:
Agnieszka Mańczuk & Zbigniew Niemiec
Anna Paśnicka & Michael Mistarz
Życzymy Bożego
błogosławieństwa na wspólnej
drodze małżeńskiego życia.

8:00 A. Kowalski, E. Dąbrowska, B. Pys
10:00 M. Silezin, T. Kasia, B. Eźlakowski
12:15 T. Wasąg, A. Bigos,
P. Majewski
4:00 Rycerze Miłosierdzia
8:00 Młodzież
XXIII Niedziela Zwykła, 9 września
I składka: $4,486.40
XXIV Niedziela Zwykła, 16 września
I składka: $5,148
II składka - Forum Charyzmatyczne: $7,437

Wszystkim Parafianom, Przyjaciołom i Gościom
dziękujemy za złożone ofiary. Bóg zapłać!

GRUPY PARAFIALNE
1. Anawim - odpowiedzialna Teresa Mirabella
2. Chór „Śpiewajmy Panu” - piątek, godz. 8:30pm. Prowadzą
Eliza i Arkadiusz Góreccy
3. „Dzieci Pana Boga” (Schola) - wtorek, godz. 6:15pm.
Prowadząca s. Agnieszka
4. Duc in Altum - niedziela, godz. 6:00pm - spotkania
młodzieży studenckiej i pracującej.
5. Dziecięce Koła Żywego Różańca - I niedziela miesiąca,
godz. 1:00pm. Odpowiedzialni ks. Krzysztof , Małgorzata
Skowrońska, Agnieszka Bigos, Agnieszka Wolan
6. Dziecięca Sekcja Szachowa - sobota, godz.1:00-3:00pm.
Prowadzi Jan Góra
7. Drużyny ZHP - soboty po zajęciach polskiej szkoły;
kapelan ks. Proboszcz
8. Jerycho Różańcowe - I piątek miesiąca, godz. 9:00pm.
Odpowiedzialna Danuta Grabiec
9. Katecheza dla dorosłych: Lectio Divina - w każdą
niedzielę, godz.5:00pm.
10. Koła Żywego Różańca - I sobota miesiąca, godz. 6:30pm.
Odpowiedzialni ks. Proboszcz i Mira Radzik
11. Kontraktorzy - odpowiedzialny Bogdan Ogórek
12. Instytut Dziedzictwa Polskiego - 3 niedziela miesiąca po Mszy św. o godz. 4:00pm. Prowadzi Alfred Karwowski
13. Lajkonik
• I i II grupa reprezentacyjna - pon., godz. 6:30pm.
Odpowiedzialna Halina Misterka
• Mały (10-13 lat) - środa, godz. 6:30pm. Odpowiedzialna
Małgorzata Łyda
• Krakowiaczki i Lasowiaczki - sobota, godz. 1:00pm.
Odpowiedzialna Małgorzata Łyd
14. Lektorzy - odpowiedzialny ks. Krzysztof
15. Marszałkowie - odpowiedzialny Jan Kandefer
16. Mężczyźni św. Józefa - I środa miesiąca, godz. 7:30pm.
Prowadzi ks. Proboszcz
17. Ministranci - sobota godz. 1:00pm.Prowadzi ks. Krzysztof
• Ministranci z rodzinami - I czwartek miesiąca, godz.
6:30pm.
• Ministranci - piłka nożna - poniedziałek, godz. 6:30pm.
18. Młodzież
• Laboratorium wiary - II niedziela miesiąca po Mszy o
godz. 10:00am i trzecia środa 8:30pm. Prowadzi ks.
Krzysztof
19. Orkiestra Dęta „Trójcowo” - niedziela, godz. 11:30am.
Prowadzi Kazimierz Murzański
20. Polska Szkoła im. Trójcy Świętej - sobota, godz. 9:001:15pm. Prezydent - ks. Proboszcz; Dyrektor - Maria Baran
21. Polski Program Katechetyczny - niedziela, godz.
11:00pm -1:00pm. Koordynator - s. Agnieszka
22. Rada Finansowa - Przewodniczący Jan Kandefer
23. Rada Parafialna - Przewodniczący Robert Wasilewski
24. Rycerze Miłosierdzia Bożego - II niedziela, godz. 3:00pm
i IV niedziela miesiąca spotkanie formacyjne, godz. 5:00pm.
Prowadzi Danuta Grabiec.
25. Seniorzy - III czwartek miesiąca, godz. 2:30pm.
Opiekunowie: ks. Mariusz i Stanisława Ochwat
26. Stowarzyszenie Emigracji Polskiej - I środy, godz.
6:00pm-7:00pm; sobota, godz. 12:00pm-4:00pm; niedziela,
godz. 11:45pm. Odpowiedzialny - Andrzej Zgiet
27. Wolontariusze - odpowiedzialna Anna Kanas
28. Wspólnota „Jezus z Nami” - piątek, godz. 8:15pm.
Opiekun ks. Proboszcz, Lider: Lucyna Czyszczon
29. Wspólnoty Domowego Kościoła
30. Wspólnota „Rodziny Trójcy Świętej” - II niedziela
miesiąca, godz. 1:30pm. Prowadzi ks. Krzysztof
31. Zespół młodzieżowy - niedziela, godz. 6:00pm. Prowadzi
ks. Krzysztof
32. Zespół „Vox Domini” - niedziela, godz. 6:00pm. Prowadzi
Marzena Włosek

INTENCJE MSZALNE
23 września - XXV Niedziela Zwykła
8:00 INTENCJE ZBIOROWE
10:00 O Boże błog. i opiekę Matki Bożej dla Adriana i
Agnieszki Wójtowicz w 1. rocz. sakr. małżeństwa oraz
Damiana Wójtowicza z okazji imienin
10:00 + Tadeusz Kaganek w 4. rocz. śmierci - int. od
rodziny
12:15 + Teresa Winters
4:00 Przez wstawiennictwo MB Miłosierdzia za żywych i
zmarłych Rycerzy Miłosierdzia Bożego i członków Kół
Koronkowych, ich rodziny oraz Księdza opiekuna
8:00 + Ryszard Woźniczka

24 września - Poniedziałek
8:00 O Boże błog. dla Parafian, a dla zmarłych o życie
wieczne
8:00 O Boże błog. i szczęśliwą operację dla Anny
Kołodziejek

25 września - Wtorek, Bł. Władysława z Gielniowa
8:00 O Boże błog. i dalsze zdrowie dla Stanisława i Jana
Olender
8:00 + Weronika Feret

26 września - Środa, Św. Kosmy i Damiana,
8:00 + Ryszard Woźniczka
7:30 Msza św. z ks. bp. A. Rojas ,
INTENCJE ZBIOROWE

27 września - Czwartek, Św. Wincentego a Paulo
8:00

28 września - Piątek, Św. Wacława
8:00 O Boże błog. i potrzebne łaski dla Michała Roguckiego
w dniu obłóczyn
8:00 + Ryszard Woźniczka
7:30 O Boże błog., Dary Ducha Świętego oraz o uwolnienie
i uzdrowienie dla Roberta

29 września - Sobota, Św. Archaniołów: Michała,
Gabriela i Rafała
8:00 O rozeznanie woli Bożej i wytrwanie w powołaniu dla
Michała Roguckiego
1:00 ślub: Beata Palarz & Krzysztof Kasia

30 września - XXVI Niedziela Zwykła,
8:00 INTENCJE ZBIOROWE
10:00 O rozeznanie woli Bożej i wytrwanie w powołaniu dla
Michała Roguckiego
12:15 Dzięczynna za 30 lat sakramentu małżeństwa Doroty
i Mirosława Dziurkiewicz z prośbą o dalszą Bożą opiekę
i jedność małżeńską
4:00 ++ Krystyna i Konrad Olender
8:00 + Marian Grzebień

