.

17 listopada 2019
XXXIII niedziela w ciągu roku
KONCERT
ŚWIĄTECZNO-PATRIOTYCZNY
ZESPOŁU PIEŚNI I TAŃCA „ŚLĄSK”
Odbędzie się w naszej Misji pw. Świętej Trójcy
w piątek 20 grudnia 2019 o godz. 8:00pm
Bilety w cenie: $40.00 już do nabycia w biurze parafialnym
lub zakrystii.
Uwaga dzieci do lat 12-stu mają wstęp darmowy
Pomyśl może będzie to dobry prezent świąteczny
dla kogoś bliskiego.

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
ORGANISTA
Mariusz Pluta tel. 773 640 1379
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 min. przed Mszą św. i w pierwszy piątek miesiąca o 6:30pm
NABOŻEŃSTWA:
I środa miesiąca: 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

SŁOWO ŻYCIA

TRÓJCOWO.COM
Przyjdzie czas, kiedy z tego,
na co patrzycie, nie zostanie kamień na
kamieniu, który by nie był zwalony.

Świątynia jerozolimska była domem Boga,
miejscem spotkania Wszechmogącego ze swoim
ludem. Ale była też mikrokosmosem, miniaturą
wszechświata, który przecież jest wypełniony
obecnością Boga, tajemniczą SZEKINA (ozn.
chwała), czyli zamieszkiwaniem Ducha Bożego. Wszechświat jest świątynią, do której
zamieszkiwania Bóg zaprosił też człowieka. Żeby sobie to uświadomić, człowiek potrzebował
projektu, miniatury, jaką była właśnie ta budowla. Pierwsi chrześcijanie byli postawieni wobec
nowej koncepcji, wobec nowego stworzenia zapoczątkowanego przez dzieło zbawcze Jezusa
Chrystusa. Jezus nie stworzył nowego kosmosu, lecz sam stał się światem dla swych uczniów, sam
stał się świątynią, sam położył siebie jako fundament nowej więzi
z człowiekiem. Taką koncepcję widzimy w Jego słowach, gdy mówi o kamieniu odrzuconym przez
budujących, albo o świątyni swego ciała, zaraz po oczyszczeniu świątyni z handlarzy.
Święty Piotr w Pierwszym Liście wraca do tej wizji Jezusa i rozszerza ją, określając Kościół jako
Dom Duchowy, gmach zbudowany z dusz wiernych Jezusowi. My wszyscy jesteśmy kamieniami
duchowymi, układającymi się warstwami pokoleń na fundamencie apostołów, gdzie kamieniem
węgielnym, czyli tym, który rozpoczął budowę, est Chrystus. Niekiedy mówimy tak zupełnie
potocznie,że jesteśmy zbudowaniczyimś przykładem. Pierwszym, który nas buduje duchowo, jest
odrzucony przez budujących Jezus Chrystus. Odrzucony przez budujących, ale drogocenny
w oczach Wszechmo-gącego Ojca. Potomkowie Abrahama odrzucili wprawdzie Jezusa ze swych
projektów kontynuowania tego, co zaczął budować Mojżesz, ale to odrzucenie stało się początkiem
nowego zamieszkiwania Boga pośród nas. Moment odrzucenia Jezusa stał się momentem
przełomowym, początkiem ruiny starej świątynii początkiem wznoszenia się nowej, czyli Kościoła.
Historia potwierdziła to rozproszeniem się narodu wybranego. Izrael żył przez prawie dwa tysiące
lat w diasporach i gettach, ale przez te dwa tysiące lat następowała budowa Kościoła. Pierwsze
wieki to męczeństwo, ukrzyżowania, pożeranie przez dzikie zwierzęta, pogromy, lochy i uwięzienia
To był nasz chrześcijański holocaust. W całym tym zamieszaniu historii, które przypomina plac
budowy, musimy znaleźć swoje miejsce, bo każdy z nas jest innym kamieniem. Musimy się
dopasować, scementować, znaleźć swoją ścianę, swoją wspólnotę, swój charyzmat. Tych, na których
się wesprzemy, i tych, którym damy wsparcie, jak cegły, które kładą się warstwami
i są zarówno oparciem, jak i same szukają oparcia. Jest to czas pracy duchowej i pewnej czujności,
jak podpowiada czytanie z Listu do Tesaloniczan. Czujność jest konieczna, by nie pomylić budowli i
nie stać się elementem jakiejś atrapy sekciarskiej czy okultystycznej. Kościół jest jeden. Jeśli kamień
węgielny był odrzucony i pierwsi uczniowie również, to nie dziwmy się, jeśli będąc
przeznaczonymi do tworzenia nowej budowli, jesteśmy jakikolwiek sposób odtrącani
Augustyn Pelanowski OSPPE

INTENCJE MSZY ŚW.
Niedziela - 17 listopada XXXIII Niedziela Zwykła

8:00am INTENCJE ZBIOROWE
10:00am Dziękczynna z prośbą o potrzebne łaski
dla Moniki Zajączkowskiej z okazji 30 urodzin
10:00am † Stanisław Reczek
12:15pm †† Zofia i Stanisław Zych
12:15pm † Sabina Pokładek
4:00pm † Józef Dziurkiewicz
8:00pm † Halina Rogulska
Poniedziałek - 18 listopada bł. Karoliny Kózkówny
8:00am O Boże błogosławieństwo dla Parafian,
a dla zmarłych o życie wieczne
8:00am † Zbigniew Truszkowski
Wtorek - 19 listopada bł. Salomei
8:00am † Stanisław Czekajw 19 rocznicę śmierci
8:00am †† Kazimiera i Stanisław Lis
Środa - 20 listopada św. Rafała Kalinowskiego
8:00am † Franciszka Ćwikła w 2 rocznicę śmierci
8:00 †† Aniela, Leszek, Wiktor Łobodzińscy
7:30pm INTENCJE ZBIOROWE
Czwartek - 21 listopada Ofiarowanie NMP
8:00am O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski
dla Małgorzaty i Jerzego Sąsiadek
8:00am † Teresa Mirabella
2:30pm Msza św. dla Seniorów
Piątek 22 listopada św. Cecylii
8:00am † Celia Opetz
8:00am † Teresa Gębiś w 1 rocznicę śmierci
7:30pm †† Adela i Tomasz Tarczoń
Sobota 23 listopada
8:00am †† Stefania i Tomasz Kępowicz
8:00am †† Regina i Konstanty Dębowski
8:00am † Jarosłąw Adamek w 2 rocznicę śmierci
Niedziela - 24 listopada
Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata

8:00am INTENCJE ZBIOROWE
10:00am O Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski ,
wytrwanie w powołaniu dla Michała Roguckiego
10:00am Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą
o Boże błogosławieństwo dla Katarzyny Harper
z okazji 15 urodzin
12:15pm † Jadwiga Siek w 6 rocznicę śmierci
12:15pm † Eugeniusz Ficzyk w 32 rocznicę śmierci
4:00pm Przez wstawiennictwo Matki Bożej Miłosierdzia
w intencji żywych i zmarłych Rycerzy
Miłosierdzia Bożego, Kół Koronkowych
ich rodzin i księdza Opiekuna
8:00pm O łaskę macierzyństwa dla córki
Moniki oraz o dary Ducha św. i potrzebne łaski

TRÓJCOWO.COM
LEKTORZY NA NIEDZIELĘ - 24 LISTOPADA
8:00am

E. Dąbrowska, M. Katarina, M. Baran

10:00am

W. Jóźwiak, A. Weronika, A Jóźwiak

12:15pm

M. Belcik, Z. Kawula, J. Sobotka

4:00pm

Rycerze Miłosierdzia

8:00pm

Młodzież

ZAPISY DO NASZEJ MISJI
Zachęcamy wszystkich, którzy
regularnie biorą udział w życiu naszej
Wspólnoty, aby się zapisać do naszej
misji i używać kopert. Dlaczego to jest
tak ważne? Po pierwsze, te osoby
otoczone są modlitwą Proboszcza (każdego tygodnia
sprawowana jest Msza święta w intencji parafian).
Po drugie, jest to widoczne świadectwo wzięcia
odpowiedzialności za konkretną Wspólnotę, która tylko
w ten sposób może się rozwijać.
Po trzecie, należy wiedzieć, że ci, którzy planują
w przyszłości na Trójcowie ochrzcić swoje dziecko, wziąć
ślub lub będą chcieli uzyskać zaświadczenie dla rodzica
chrzestnego, muszą być formalnie zarejestrowani
i aktywnie uczestniczyć w życiu parafii.
Po czwarte, ofiary ma kościół wkładane do kopert, można
odliczyć od podatku. Dlatego wskazane jest, by częściej
z nich korzystać. Pod koniec roku każdy będzie mógł
otrzymać zaświadczenie do celów podatkowych.mularze
do zapisu dostępne są w zakrystii lub stronie internetowej
www.trojcowo.com

SAKRAMENT CHRZTU ŚWIĘTEGO:
Druga 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 I -szy 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.

ŻYCIE PARAFII

TRÓJCOWO.COM
SKARBY TRÓJCOWA

przez Sakrament Chrztu Świętego
do Kościoła Świętego włączene
zostały
Ariana Helena Pelszyński
Natalia Skiba
Nowo ochrzczonym, rodzicom i rodzicom chrzestnym
gratulujemy i życzymy, aby własnym życiem dawali
dzieciom przykład chrześcijańskiego życia.

Szczęść Boże
SENIORZY NA TRÓJCOWIE
21 listopada - czwartek
Zapraszamy do udziału w spotkaniach
grupy seniorów
2:30pm - Wystawienie Najświętszego Sakramentu
3:00pm - Koronka do Miłosierdzia Bożego
3:15pm - Msza św.
po Mszy św. dalszy cią spotkania w sali pod kościołem.
24 LISTOPADA
UROCZYSTOŚĆ CHRYSTUSA
KRÓLA WSZECHŚWIATA
Tytularne święto
Księży Chrystusowców
i Sióstr Misjonarek
Chrystusa Króla.
Wypraszajmy Boże błogosławieństwo
i potrzebne łaski dla naszych Księży i Sióstr.
Tego dnia, zostanie zabrana druga składka
na Seminarium Księży Chrystusowców w Poznaniu.
Prosimy o używanie kopert wyłożonych w ławkach.

ŚWIĘTO DZIĘKCZYNIENIA
W czwartek 28 listopada obchodzić będziemy
Święto Dziękczynienia.
Z tej okazji zapraszamy na Mszę św. na godz. 12.00pm
podczas, której będziemy
dziękować za wszelkie dobro
i łaski otrzymane z ręki dobrego
Boga.
* Obiad dziękczynny
Po Mszy św. zapraszamy na obiad,
który odbędzie się
w naszej sali parafialnej.
Osoby pragnące wziąć udział
w obiedzie dziękczynnym proszone są o wcześniejsze
zgłoszenie swojej obecności w biurze parafialnym.

ŚWIECE PAMIĘCI
Nie wszyscy mamy możliwość zapalenia znicza na
grobach naszych bliskich. Niech ta płonąca świeca
będzie symbolem pamięci modlitewnej o tych,
którzy już odeszli.

WYPOMINKI
Przez cały miesiąc listopad,
10 min. przed Mszą św.
są odczytywane imiona
i nazwiska zmarłych wypisanych w wypominkach.
Koperty na wypominki znajdują się w środku i z tyłu
kościoła.
PROSIMY O CZYTELNE WYPISYWANIE
IMION I NAZWISK ZMARŁYCH!

WSPARCIE FINANSOWE TRÓJCOWA
Składka niedzielna - 10 listopada 2019
$ 8,526.00
Tygodniowy budżet $ (11, 422.00 )
Deficyt $ (2,896.00)
Sugerowana tygodniowa ofiara na pokrycie bieżących
wydatków to równowartość́ jednej godziny wynagrodzenia.
„Bóg zapłać” za nieustanne finansowe wsparcie Trójcowa.

NAPRAWA DACHU POLSKIEJ SZKOŁY:
II składka na remont dachu szkoły $ 6,628.00
PIknik$ 2,598.00
Całkowity koszt remontu - $ 100,000.00
Zebrano - $43,913.00
Do zebrania pozostało - $ 56,087.00
Nasza parafia posiada możliwość
składania ofiar on-line: $155.00
Bóg zapłać!
Thank you for your generosity!
Please remember Holy Trinity Parish in

PODZIĘKOWANIE
Serdecznie dziękujemy: Radzie parafialnej, panom z
„Anawim”, Chórowi parafialnemu oraz wolontariuszom
za przygotowanie i poprowadzenie Pikniku z okazji
Święta Niepoległości w niedzielę 10 listopada.
Dochód z Pikniku wyniósł 2,598.00
i w całości przeznaczony został na
remont dachu szkoły.

WYDARZENIA

GRUPY PARAFIALNE

POKAZ FILMU PT. "EDYTA STEIN.
PATRONKA EUROPY,
PATRONKA LUBLIŃCA".
Niedziela, 17 listopada W związku
z 77. rocznicą męczeńskiej śmierci
św. Edyty Stein, karmelitanki,
w niemieckim obozie koncentracyjnym Auschwitz,
Instytut Dziedzictwa Polskiego zaprasza Polonię na
pokaz filmu dokumentalnego pt. “Edyta Stein. Patronka
Europy, patronka Lublińca”, Pokaz filmu odbędzie się w
niedzielę, 17 listopada 2019 r. o 5:00 po południu w naszej
Sali parafialnej. Wstęp wolny.

ZIMOWA AKCJA„SKARPETKA”
W najbliższe niedziele: 17 i 24 listopada odbędzie się w
naszej misji zbiórka SKARPET, CZAPEK, SZALIKÓW
i RĘKAWICZEK dla najuboższych i bezdomnych ludzi w
Chicago. Prosimy o zakup męskich- ciepłych skarpet,
czapek, szalików i rękawiczek i przyniesienie ich
do zakrystii lub do biura parafialnego, które jest czynne
od poniedziałku do piątku od 9.00 am - 5.00 pm.
Następnie wyjdziemy na ulice Chicago, żeby dotrzeć
do najbardziej potrzebujących
i rozdawać te nasze dary. Serdecznie
zapraszamy chętnych do poświecenia
czasu i włączenia się do pomocy.
Szczegóły i zapisy u ks. Piotra

WYJAZD NA NARTY
27 - 29 grudzień 2019
Zapisy wraz z opłatą na parafialny
wyjazd na narty do Cascade Mountain
przyjmowane będą w następną
niedzielę tj. 17 listopada po Mszach św. o godz. 8:00am,
10:00am oraz 12:15pm w sali na pod kościołem. Parafianie
mają pierwszeństwo, osoby z poza parafii przyjmowane
będą na listę rezerwową. Dodatkowe informacje
na stronie: www. trinityski.com

SYLWESTER NA TRÓJCOWIE
Informujemy, że przy naszej misji odbędzie się
rodzinny, bezalkoholowy
„Bal Sylwestrowy”.
Zapraszamy na polską kuchnię i wspaniałą zabawę.
Zarezerwuj ten wieczór wśród nas!
Szczegóły w krótce!

WSPÓLNOTY DZIAŁAJĄCE PRZY
NASZEJ MISJI ZAPRASZAJĄ NA SPOTKANIA
Chór „Śpiewajmy Panu” - piątek, godz. 8:30pm.
Prowadzą Eliza i Arkadiusz Góreccy
„Dzieci Pana Boga” (Schola) - niedziela po Mszy
o godz.12.15 pm.
Duc in Altum - niedziela, godz. 6:00pm - spotkania
młodzieży studenckiej i pracującej - Prowadzący
ks. Piotr
Jerycho Różańcowe - I piątek miesiąca,
godz. 9:00pm. Odpowiedzialna Danuta Grabiec
Koła Żywego Różańca - I sobota miesiąca,
godz. 6:30pm. Odpowiedzialni ks. Proboszcz i Mira
Radzik
Lajkonik
• 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
Mężczyźni św. Józefa - I środa miesiąca, godz. 7:30pm.
Prowadzi ks. Proboszcz
Ministranci - sobota godz. 1:00pm.
Prowadzi ks. Piotr
Ministranci z rodzinami - I czwartek miesiąca,
godz. 6:30pm.
Młodzież
• Laboratorium wiary - Spotkania dla młodzieży
szkolnej trzecia środa 8:30pm.
Polska Szkoła im. Trójcy Świętej - sobota,
godz. 9:00-1:15pm. Prezydent - ks. Proboszcz;
Dyrektor - Maria Baran
Polski Program Katechetyczny - niedziela,
godz. 11:00pm -1:00pm. Koordynator - s. Jadwiga
Rada Finansowa - Przewodniczący Jan Kandefer
Rada Parafialna - Przewodniczący Robert Wasilewski
Rycerze Miłosierdzia Bożego - II niedziela,
godz. 3:00pm i IV niedziela miesiąca spotkanie
formacyjne, godz. 5:00pm. Prowadzi Danuta Grabiec.
Seniorzy - III czwartek miesiąca, godz. 2:30pm.
Opiekunowie: ks. Mariusz i Stanisława Ochwat
Stowarzyszenie Emigracji Polskiej - I środy,
godz. 6:00pm-7:00pm; sobota, godz. 12:00pm-4:00pm;
niedziela, godz. 11:45pm.
Odpowiedzialny - Andrzej Zgiet
Wolontariusze - odpowiedzialna Anna Kanas
Wspólnota „Jezus z Nami” - piątek, godz. 8:15pm.
Opiekun ks. Proboszcz, Lider: Lucyna Czyszczon
Wspólnoty Domowego Kościoła
Wspólnota „Rodziny Trójcy Świętej” - II niedziela
miesiąca, godz. 1:30pm. Prowadzi ks. Piotr
Zespół młodzieżowy - niedziela, godz. 6:00pm.
Prowadzi ks. Piotr
Zespół „Vox Domini” - niedziela, godz. 6:00pm.
Prowadzi Marzena Włosek
Wspólnota AA - poniedziałki, godz.8:30pm, sala
kard. Hlonda

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

Patronize One of Our Advertisers

CALL BY 12/31 TO RECEIVE

x OFF
75% 50%
LABOR*

*After 12/31/19 customer will
be eligible for 50% off labor.
Does not include cost
of material.
Offer expires 3/31/20.

Lic# 055-026066

773-471-1444

Online National
Directory of

Check It Out Today!

✂ Please Cut Out This “Thank You Ad” Say Good-bye to Clogged Gutters!
and Present It The Next Time You

Our Own Work
$$ Parishioner Discount $$

The Most Complete

Thank you for advertising in
our church bulletin.
I am patronizing your business
because of it!

Receive a $25 Lowe's Gift Card
with FREE in-home estimate!
All participants who attend an estimated 60-90 minute in-home product
consultation will receive a $25 gift card. Retail value is $25. 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 21 days of receipt of the promotion form. Not valid in
conjunction with any other promotion or discount of any kind. Offer not
sponsored or promoted by Lowe's and is subject to change without notice
prior to reservation. Expires 3/31/20.

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

