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SŁOWO KSIĘDZA PROBOSZCZA
Pan Jezus wielokrotnie poucza nas o swoim królestwie, a przez
swoje wcielenie urzeczywistnił słowa: „bliskie jest królestwo Boże”.
Odnawiając nasze zawierzenie i uznając królewską godność
Chrystusa, pragniemy na co dzień budować Jego królestwo prawdy,
pokoju i zbawienia. W Chrystusie wszystko ma istnienie. Dzisiejsza
uroczystość́
Jezusa
Chrystusa,
Króla
Wszechświata
to ostatni mocny akord roku liturgicznego przed adwentowym
wyciszeniem. Kościół obchodzi tę uroczystość w ostatnią niedzielę
roku kościelnego dla podkreślenia, że wszystko ma swój początek
i będzie miało swoje ukoronowanie w Chrystusie. Tylko zjednoczeni
z Chrystusem możemy zdążać do jedności królestwa, w którym Pan
Bóg
„otrze
wszelką
łzę”
i
będzie
wszystkim
we
wszystkich.
Czas przygotować́ się do Adwentu – okresu radosnego i pobożnego oczekiwania na przyjście Pana
Jezusa. Wejdźmy w ten piękny, choć krótki czas wyciszeni i odpowiednio duchowo nastawieni.
Adwent to czas czuwania, dlatego pragniemy zaprosić wszystkich do udziału w tradycyjnych
Roratach, które będziemy celebrować od poniedziałku do piątku o 6:00 rano. W soboty na Roraty
o 7:30 rano zapraszamy dzieci i młodzież, dla których po Mszy przygotujemy śniadanie. Z tej
racji przez cały Adwent nie będzie mszy o 8:00 rano. Pozostają natomiast wieczorne Msze Święte
w środy i piątki. W dniach od 4 do 8 grudnia zapraszamy do udziału w naukach rekolekcyjnych
podczas Mszy św. o godz. 6:00am i 7:30pm. Zawierzamy Maryi nasze adwentowe zmagania, niech
Jej wstawiennictwo pomoże nam dobrze przygotować się na spotkanie z Panem.
ks. Andrzej Totzke SChr

REKOLEKCJE ADWENTOWE NA TRÓJCOWIE
4 - 8 grudnia
Tegoroczne Rekolekcje
Adwentowe w naszej wspólnocie
poprowadzi
o. Marcin Załuski OFMConv
misjonarz z Ugandy.
ADWENTOWE NAUKI REKOLEKCYJNE
4 grudnia - I środa: 6:00am (po Mszy św. roratniej)
i podczas Mszy św. wieczornej o godz. 7:30pm.
Przypominamy o wieczornym nabożeństwie ku czci
św. Józefa, godz. 7:30pm. Po Mszy św. spotkanie
MĘŻCZYZN ŚW. JÓZEFA. (sala kard. Hlonda)
5 grudnia - I czwartek: 6:00am (po Mszy św.
roratniej) i podczas Mszy św. wieczornej o godz.
7:30pm 6:30pm Godzina Święta 7:30pm - Msza św. Po
Mszy św. nabożeństwo z namaszczeniem olejami św.
Charbela.
6 grudnia - I piątek: 6:00am (po Mszy św. roratniej)
i podczas Mszy św. wieczornej o godz. 7:30pm

3:00pm Adoracja Najśw. Sakramentu 6:30pm
Naboż. pokutne i spowiedź św. 7:30pm - Msza św.
i nabożeństwo uwielbienia z prośbą o uzdrowienie.
Jerycho Różańcowe rozpoczyna się Mszą św.
o godz. 7:30pm i kończy Mszą św. o 8:00am
w sobotę.
7 grudnia – I sobota: 7:30am - Msza święta roratnia;
9:30am - rozpoczęcie rekolekcji szkolnych; 12:00pm
Msza święta z udziałem Polskiej Szkoły.
6:30pm – Różaniec, Msza św z nauką rekolekcyjną
i procesja światła.
8 grudnia - niedziela na Mszach św. o godz. 8:00am,
10:00am, 12:15pm, 4:00pm, 8:00pm
Podczas Mszy o 4:00 pm - uroczyste zawierzenie
Panu Jezusowi przez Maryję wg „Traktatu wg
św. Ludwika Grignion de Montfort’’. Osoby,
które się już zawierzyły dokonają odnowienia
swojego aktu. Prosimy o przyniesienie ze sobą
świec.

INTENCJE MSZY ŚW.

TRÓJCOWO.COM

Niedziela - 24 listopada Uroczystość Chrystusa Króla
Wszechświata

LEKTORZY NA NIEDZIELĘ - 1 GRUDNIA

8:00am INTENCJE ZBIOROWE
10:00am O Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski
i 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 M.B.M w intencji żywych

8:00am

M. Baran, A. Obodzińska, E. Dąbrowski

10:00am

Z. Sacha, E. Majchrowska, T. Kasia

12:15pm

A. Bigos, O. Bigos, J. Kałużny

4:00pm

Rycerze Miłosierdzia

8:00pm

Młodzież

8:00pm O łaskę macierzyństwa dla córki Moniki oraz
o dary Ducha św. i potrzebne łaski
Poniedziałek - 25 listopada
8:00am O Boże błogosławieństwo dla Parafian,
a dla zmarłych o życie wieczne
8:00am †† Katarzyna i Wawrzyniec Kozubal
Wtorek - 26 listopada
8:00am O Boże błogosławieństwo dla Stefanii Stec
z okazji 90 urodzin
8:00am † Jacek Jania w 1 rocz. śmierci
8:00am † Paweł Jarząbek
Środa - 27 listopada
8:00am †† Tadeusz,Piotr, Zygmunt Modzelewski
8:00 † Eugeniusz Smoktunowicz
7:30pm INTENCJE ZBIOROWE
Czwartek - 28 listopada Święto Dziękczynienia
8:00am † Zdzisław Rogucki
12:00pm †† Zdzisław Antoni Malinowski
12:00pm Dziękczynna w intencji wszystkich
dobrodziejów rodziny Eźlakowskich
Piątek 29 listopada
8:00am O Boże błogosławieństwo dla Daniela Bastrzyka
z okazji urodzin
8:00am † Eugenia Kozicka
7:30pm †† Władysławę i Jana Skinderowicz i zmarłych
z rodziny
Sobota 30 listopada św. Andrzeja Apostoła
8:00am O Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski
dla księdza Proboszcza Andrzeja Totzke
z okazji imienin
8:00am O Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski
dla Andrzeja Roguckiego
8:00am † Andrzej Ćwiak
Niedziela - 1 grudnia I Niedziela Adwentu

8:00am INTENCJE ZBIOROWE
10:00am Urszula Katarzyna Siek 1- gregorianka
10:00am O życie wieczne dla zmarłych z rodziny Ćwiak
12:15pm †† John, Joseph Hedwig,
†† Aurelia Mieczysław Augustyniak
12:15pm O życie wieczne dla zmarłych z rodziny Olender
4:00pm † Barbara Wasilewska

CENSUS 2020
Co 10 lat, zgodnie z wymogami
Konstytucji, rząd federalny liczy
wszystkich, którzy mieszkają w
Stanach Zjednoczonych. Liczba ta
obejmuje zbiór podstawowych informacji, takich jak wiek,
płeć i rasa, przynależność etniczna zachęcamy wszystkich
do udziału w tym spisie. Więcej informacji na stronie:
www.2020census.gov/jobs

ZAPISY DO NASZEJ MISJI
Zachęcamy wszystkich, którzy regularnie
biorą udział w życiu naszej Wspólnoty, aby
się
zapisali
do
naszej
misji
i używali kopert. Zapis do parafii ułatwia
załatwienie wszelkich formalności
związanych z życiem sakramentalnym. Zwracamy się z
prośbą do tych parafian, którzy zmienili
adres
zamieszkania o kontakt z biurem parafialnym w celu
uaktualnienie nowego adresu. Formularze do zapisu
dostępne są w zakrystii lub stronie internetowej
www.trojcowo.com

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 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.
8:00pm † Marian Grzebień

i zmarłych Rycerzy Miłosierdzia Bożego, Kół
Koronkowych ich rodzin i księdza Opiekuna

ŻYCIE PARAFII

TRÓJCOWO.COM
UROCZYSTOŚĆ JEZUSA
CHRYSTUSA,
KRÓLA WSZECHŚWIATA
„Królowi Wieków,
Nieśmiertelnemu,
Niewidzialnemu, Jedynemu Bogu,
Niech Będzie
Cześć i Chwała”

W dniu tytularnego święta
Księży Towarzystwa Chrystusowego
i Sióstr Misjonarek Chrystusa Króla dla Polonii,
ogarniajmy modlitwą naszych duszpasterzy.
Niech w ich sercach panuje królestwo prawdy, pokoju
IMIENINY
KS. PROBOSZCZA
W najbliższą sobotę, 30 listopada,
swoje imieniny obchodzić będzie nasz
ks. proboszcz Andrzej Totzke, SChr
Księdzu Proboszczowi życzymy
Bożego błogosławieństwa, wiele
potrzebnych łask, by jak najlepiej mógł
trwać w gorliwej służbie Bogu i
parafianom, a św. Patron niech pomaga
i z ufnością prowadzi na drodze
Chrystusowego kapłaństwa .
Szczęść Boże.

SKARBY TRÓJCOWA
Gratulujemy Nowożeńcom
Amadeuszowi Zaborek & Kayla Andrzejkowicz
Pawłowi Bronkowskiemu & Emily Alice Jonhson
Życzymy Bożego błogosławieństwa
na wspólnej drodze małżeńskiego życia.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W naszej wspólnocie witamy nowych parafian:
Romana & Julię Artymorych
Dorotę i Macieja Bartosiak
i życzymy wielu łask Bożych pośród nas.
SPOTKANIE
RYCERZY MIŁOSIERDZIA BOŻEGO
I KÓŁ KORONKOWYCH
24 listopada - niedziela
W dzisiejszą niedzielę po Mszy św.
o godz. 4:00pm, odbędzie się
spotkanie formacyjne
dla Rycerzy Miłosierdzia Bożego i Kół Koronkowych
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy
do salki pod kościołem.

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.
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
zgłoszenie swojej obecności w biurze parafialnym.
PAŃSTWU AGACIE I WALDEMAROWI
MIKOŁAJCZYKOM
Dziękujemy za donację towaru, którą złożyli na
piknik z okazji Święta Niepodległości.
Bóg zapłać za okazane serce i hojność dla naszej
Wspólnoty Trójcowskiej.

WSPARCIE FINANSOWE TRÓJCOWA
Składka niedzielna - 17 listopada 2019
$ 6,617.00
Tygodniowy budżet $ (11, 422.00 )
Deficyt $ (4 805.00)
Sugerowana tygodniowa ofiara na pokrycie bieżących
wydatków to równowartość́ jednej godziny wynagrodzenia.
„Bóg zapłać” za nieustanne finansowe wsparcie Trójcowa.
NAPRAWA DACHU POLSKIEJ SZKOŁY:

Dochód z kawiarenki na remont dachu szkoły $ 954.00
Całkowity koszt remontu - $ 100,000.00
Zebrano - $ 44,867.00
Do zebrania pozostało - $ 55,133.00
Nasza parafia posiada możliwość składania
ofiar on-line:
Bóg zapłać
Thank you for your generosity! Please remember Holy Trinity

Parish in your will.

PODZIĘKOWANIE
Serdecznie dziękujemy: Rodzicom młodzieży
przygotowującej się do przyjęcia Sakramentu
Bierzmowania za przygotowanie i poprowadzenie
kawiarenki w niedzielę 17 listopada. Dochód z kawiarenki
wyniósł $945.00 i w całości przeznaczony został na remont
dachu szkoły.

WYDARZENIA

GRUPY PARAFIALNE

AKCJA„SKARPETKA”
Dzisiaj ostatni dzień: zbiórki
SKARPET, CZAPEK, SZALIKÓW
i RĘKAWICZEK dla najuboższych
i bezdomnych ludzi w Chicago.

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO
OPŁATKÓW
Dnia 1 grudnia, podczas każdej
Mszy św. zostaną pobłogosławione
opłatki. Niech będą one symbolem naszej parafialnej
i rodzinnej jedności, kiedy zasiądziemy
do wigilijnego stołu.
ADWENTOWE
NIESZPORY NIEDZIELNE
o godz. 3:00pm Godzina Święta
Nieszpory rozpoczniemy
o godz. 3:30pm.
Zapraszamy do udziału w tych nabożeństwach.
ŚWIĘTY MIKOŁAJ NA TRÓJCOWIE

W niedzielę, 8 grudnia w naszej parafii
będziemy gościć „św.Mikołaja”
Prosimy rodziców o przygotowanie
pacze (wartość paczki nie może
przekraczać $20.00) z napisanym
imieniem i nazwiskiem dziecka na paczce i przyniesienie
jej do sali parafialnej. Tego dnia zapraszamy rodziców
z dziećmi na Mszę św. rodzinną o godz. 12:15pm.
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.

SYLWESTER NA TRÓJCOWIE
Zapraszamy
na
rodzinny,
bezalkoholowy „Bal Sylwestrowy”.
Rozpoczęcie balu
o godz 7:30pm
Zapraszamy na polską kuchnię
i wspaniałą zabawę. Zarezerwuj ten wieczór wśród nas!
Bilety w cenie $65. 00 - dorośli, $30.00, Młodzież (12-17 )
$30.00 Dzieci (6-11) - $15.00 Bilety są już do nabycia
w biurze parafialnym lub zakrystii.

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
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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

Call J.S. Paluch Today!
1.800.621.5197

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

Our Own Work
$$ Parishioner Discount $$

in C O L O R

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

• 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

Catholic Cruises and Tours and The Apostleship
of the Sea of the United States of America
Take your FAITH ON A JOURNEY.
Call us today at 860-399-1785 or email
eileen@CatholicCruisesandTours.com

www.CatholicCruisesandTours.com
For Ads: J.S. Paluch Co., Inc. 1-800-566-6170

