
KO CIÓ  PW. WI TEJ TRÓJCY 
POLSKA  MISJA  DUSZPASTERSKA 

1118 North Noble Street  *  Chicago, IL 60642-4015 * tel. 773 489 4140  
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  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 

24 wrze nia 2017 - XXV 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. 

 

                     

  
 

            Prorok Izajasz podkre la w pierwszym czytaniu, e zamys y i plany Pana Boga wykraczaj  cz sto poza 

mo liwo ci zrozumienia ich przez cz owieka. Dlatego wierz cy powinien nieustannie rozwa a  s owo Bo e            

i wed ug niego kszta towa  swój sposób my lenia i warto ciowania, aby rozezna , co jest prawdziwym dobrem. 

W tym kontek cie nale y ocenia  pretensje robotników z dzisiejszej Ewangelii, zarzucaj cych Panu Jezusowi 

zbyt wielkie mi osierdzie. Wol  Pana Boga jest zbawienie wszystkich ludzi i musimy przyj , e niektórzy 

osi gaj  je w ostatniej chwili ycia, cho  wcze niej byli oboj tni na Pana Boga. wi ty Pawe  powie nawet,              

e przeciwno ci losu nie powinny os abia  ducha chrze cijanina, poniewa  wszystko mo e s u y  chwale 

Chrystusa. Postarajmy si  w tym nadchodz cym tygodniu cz sto pyta  Boga o Jego wol  wzgl dem nas samych. 

Dzisiaj przypada ostatnia niedziela wrze nia. W ci gu tego miesi ca, przez wstawiennictwo Matki Bo ej i wielu wi tych, 

polecali my Panu Bogu losy naszej Ojczyzny, ycie i rozwój naszych dzieci, nasze rodziny. Nadal pro my o yw  wiar , nadziej                

i mi o , gotow  dzieli  z bra mi to, co posiadamy, cho by w najskromniejszym wymiarze. Kolejn  okazj  do modlitwy za nasz  

Ojczyzn  b dzie udzia  w  wydarzeniu pod nazw  „Ró aniec do granic”, które b dzie mia o miejsce 7 pa dziernika.                

Serdecznie zapraszam do licznego udzia u. 

W pi tek, 29 wrze nia, w kalendarzu liturgicznym przypada wi to Archanio ów: Micha a, Gabriela i Rafa a, a po kolejnej niedzieli, 

2 pa dziernika, wspomnienie w. Anio ów Stró ów. Mo e na co dzie  nie zawsze pami tamy, e mi osierny Bóg troszczy               

si  o ka dego z nas, posy aj c swoich Anio ów, którzy chroni  nas i nam pomagaj . Anio owie s  namacalnym przejawem 

obecno ci Pana Boga w wiecie, Jego g osem. cz  niebo z ziemi . Wsz dzie, gdzie spotykamy dobro , mi o , jedno  i pokój,               

tam te  s  obecne Anio y. Archanio owie ciesz  si  wyj tkow  blisko ci  Pana Boga, dlatego korzystajmy z ich po rednictwa, 

pro my o pomoc, zw aszcza w trudnych sprawach, kiedy zaczyna brakowa  nadziei. W przysz  niedziel  rozpoczynamy 

pa dziernik – miesi c modlitwy ró a cowej. Ju  dzisiaj zach cam wszystkich parafian: dzieci, m odzie  i doros ych, do licznego 

udzia u w codziennej Mszy wi tej i w nabo e stwie ró a cowym. Tych za , którym trudniej dotrze  do ko cio a, prosz  o wspólne 

odmawianie ró a ca w domach.  ks.Andrzej Totzke SChr                                                    



II KOLEKTA  
W t  niedziel  zebrana                   

II sk adka, zostanie 

przeznaczona  na Seminaryjny 
Fundusz Edukacyjny w naszej 

Archidiecezji. Fundusz ten 

finansuje edukacj  seminarzystów przygotowuj cych si             

do wi ce  kap a skich w Chicago. Bóg zap a  za ofiar  
na powy szy cel i pami tajmy w modlitwie                                 

o seminarzystach naszej Archidiecezji.  

Podzi kowanie 
Wolontariuszom! 

 
Polska Szko a im. Trójcy w.                

sk ada serdeczne podzi kowanie 

wszystkim wolontariuszom, którzy przyszli z pomoc                    

w czasie prac remontowo-porz dkowych w budynku szko y. 

Ka da para r k i ka da po wi cona godzina by y dla nas 

bardzo cenne. Szczególne podzi kowania za wiele 

godzin  charytatywnej pracy nale  si                                             

p. Tomaszowi Sobótce i absolwentowi naszej szko y 

Piotrowi Malcowi. 

BÓG ZAP A ! 

PODZI KOWANIE ZA ORGANIZACJ  FORUM 
CHARYZMATYCZNEGO 

 
Kochani bracia i siostry,przy parafii w. Trójcy. Wspólnota 

"Jezus z nami" jako cz  rodziny, któr  razem z Wami 

tworzymy,pragniemy Wam serdecznie podzi kowa  za 

wszelka pomoc,jak  nas wsparliscie, przy organizacji IX 

Forum Charyzmatycznego. Bóg zap a , za hojno  serca,           

za ogrom czasu i wysi ku poswiecony,by nas wezprze ,                

by zatroszczy  si  o porz dek i bezpiecze stwo,                            

jak i nakarmi ,ka dego uczestnika. 

Wszystko na chwa  Pana! Bóg zap a ! 



 

 
 
8:00am:  
E. D browska, A. Biela ski, A. Kowalski  
 

10:00am: L. Drozdowski, D. E lakowski, A. Karwowski 
 

12:15pm: 
P. Majewski, S. Cios 

 

4:00pm:  
Rycerze Mi osierdzia Bo ego 
 

8:00pm:  
M odzie  

XXIV Niedziela Zwyk a, 17 wrze nia  
 

 I Sk adka:$ 6,691.16 

 

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.   

„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!!! 

 
ZAPOWIEDZI PRZED LUBNE   

 

Do Sakramentu Ma e stwa                  

przygotowuj  si :   
 

Anna Trela i Joseph Poenisch (II)  
Zofia El akowska i Thomas Derengowski (II) 

Beata Lawiczuk i Wojciech Sikora (II) 

Prosimy o modlitw  w intencji przygotowuj cych si   

do Sakramentu Ma e stwa 

Pogrzeb p. Ks. Zdzis awa Józefa                              
Nawrockiego SChr                                         

ur. si  17 wrze nia 1948 r.                                      

w Dzierzbinie. Do Towarzystwa Chrystusowego 

wst pi  15 sierpnia 1966 r. Kanoniczny nowicjat 

rozpocz  7 wrze nia 1966 r. Pierwsz  profesj  

zakonn  z o y  8 wrze nia 1967 r. w Zi bicach, za  

dozgonn  8 kwietnia 1972 r. w Poznaniu. wi cenia kap a skie 

otrzyma  19 czerwca 1973 r. z r k ks. abpa Antoniego Baraniaka 

w Poznaniu. Po przyj ciu wi ce  kap a skich pracowa  jako 

wikariusz parafii pw. w. Piotra i Paw a w Szczecinie                           

(1973-1975). W latach 1975-1979 by  duszpasterzem w Anglii: 

Rochdale, London-Putney. Od 1979 r. pe ni  pos ug  w Stanach 

Zjednoczonych: Detroit, Miami, Cleveland, Passaic, New York, 

Baltimore, Passaic, Boonton, Poughkeepsie, Toledo, Sterling 

Heights, Hamtramck. Od 2009 r. by  duszpasterzem Baltimore.                   

Wieczny odpoczynek racz mu da , Panie! 

      I TY MO ESZ ZOSTA  
MINISTRANTEM!!! 

Tylko u nas, w Liturgicznej S u bie O tarza  
− poznasz niesamowitych kolegów;  

− we miesz udzia  w licznych wyjazdach,  
 spotkaniach;  

− pog bisz swoj  wiar  oraz wiedz ; 
− poznasz tajniki Mszy w. 

PROF. PIOTR JAROSZY SKI   
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”.  

Serdecznie zach camy do udzia u w prelekcji! 



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 
 
 

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 

 
 

25 wrze nia - Poniedzia ek  
 

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

8:00 ++ Julia i Jan Puchalscy i zmarli z rodziny 

8:00 + ks. Zdzis aw Nawrocki   

 
 

26 wrze nia - Wtorek  
 

8:00 + Dolores Kasprzak 

8:00 + ks. Zdzis aw Nawrocki 

 
27 wrze nia - roda  
 

8:00 + ks. Zdzis aw Nawrocki  

8:00 + ks. Zdzis aw Narocki 
7:30 INTENCJE ZBIOROWE  

 
 

28 wrze nia - Czwartek  
 

8:00 Dzi kczynna za otrzymane aski z pro b  o szcz liw  

podró  do Polski oraz powrót dla Alicji  

 

29 wrze nia -  Pi tek - w. Archanio ów Micha a, Gabriela i 

Rafa a 
 

8:00 O wytwanie w powo aniu dla Micha a Roguckiego  

7:00 ++ W adys aw  Skinderowicz, Jana i zmar ych z rodziny  

 

30 wrze nia -  Sobota   
 

8:00 + Ryszard Olma - 17 rocz. mierci, Wanda, Edmund Tymek  

 
 

 

1 pa dziernika - XXVI Niedziela Zwykla  
 

8:00 ++ Marek Warner, zmarli z rodziny Warner i Koniecko  

8:00 ++ Ma gorzata Szturowska - 23 rocz. mierci i zmarli z 

rodziny 

10:00 ++ Zofia Walenty, Janina K dzia  

10:00 ++ Krystyna i Konrad Olender - intencja od Rodziny 

12:15  ++ Irena Ha abis, Stefania Sobótka, Maria, Pawe , Maria, 

Antoni Ha abis  

12:15 Dzi kczynna za dar ycia z pro b  o potrzebne aski dla 

Joanny ab d  z okazji 9 urodzin 

4:00 + Marian Knapi ski 
8:00 ++ Janina, Stanis aw Jab o scy 


