
KO CIÓ  PW. WI TEJ TRÓJCY 
POLSKA  MISJA  DUSZPASTERSKA 

1118 North Noble Street  *  Chicago, IL 60642 - 4015tel. (773) 489 - 
4140  *  fax: (773) 489 - 5918-mail: parafia@trojcowo.com 

strona internetowa: www.trojcowo.com  

  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. Gertruda Szyma ska MChR   
  Sr. Hiacynta Ratajczak MChR 
  Sr. Anna Strycharz MChR 
   Organista - Mariusz Pluta tel. (773) -640-1379 

BIULETYN  NIEDZIELNY 

15 stycznia 2017 - II 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:  
Poniedzia ek, wtorek, czwartek: od 9:00am do 1:00pm oraz               
od 2:00pm do 5:00pm. roda i pi tek: od 9:00am do 1:00pm 
oraz od 2:00pm do 7:30pm. 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. 

WIATOWY DZIE  MIGRANTA I UCHOD CY 
W or dziu na wiatowy Dzie  Migranta i Uchod cy papie  Franciszek mi dzy 
innymi powiedzia : 
Imigranci niepe noletni, bezbronni i pozbawieni g osu 
Drodzy bracia i siostry!  
„Kto przyjmuje jedno z tych dzieci w imi  moje, Mnie przyjmuje; a kto Mnie przyjmuje,               
nie przyjmuje Mnie, lecz Tego, który Mnie pos a ” (...). Tymi s owami Ewangeli ci 
przypominaj  wspólnocie chrze cija skiej nauk  Jezusa, która jest zarówno porywaj ca 

jak i zobowi zuj ca. (...) Z okazji dorocznego wiatowego Dnia Migranta i Uchod cy, zale y mi na zwróceniu uwagi           
na sytuacj  nieletnich imigrantów, zw aszcza samotnych, wzywaj c wszystkich do otoczenia trosk  dzieci, które               
s  trzykrotnie bezbronne, poniewa  s  nieletnie, poniewa  s  cudzoziemcami i poniewa  s  bezradne, kiedy z ró nych 
powodów zmuszone s  y  z dala od ojczyzny, oddzielone od mi o ci rodzinnej. (...) Kieruj  do wszystkich gor cy apel 
o poszukiwanie i przyjmowanie trwa ych rozwi za . Poniewa  jest to zjawisko z o one, kwestia migrantów nieletnich 
musi zosta  rozwi zana pocz wszy od jej przyczyn. Wojny, amanie praw cz owieka, korupcja, ubóstwo, zaburzenia 
równowagi rodowiska i katastrofy ekologiczne  s  niektórymi  z przyczyn tego problemu. Dzieci jako pierwsze cierpi  
z tego powodu, znosz c niekiedy tortury i kary cielesne, którym towarzysz  cierpienia moralne i psychiczne, 
pozostawiaj c w nich niemal zawsze nieusuwalne lady. Jest zatem absolutnie konieczne, aby w krajach pochodzenia 
stawi  czo o przyczynom migracji. Wymaga to, jako pierwszy krok, zaanga owania ca ej wspólnoty mi dzynarodowej 
w celu wygaszenia konfliktów i przemocy, które zmuszaj  ludzi do ucieczki. (...) Zawierzam wszystkich nieletnich 
imigrantów, ich rodziny, ich wspólnoty i was, b d cych blisko nich, opiece wi tej Rodziny z Nazaretu, aby czuwa a 
nad ka dym i towarzyszy a im w drodze. Do mojej modlitwy do czam Apostolskie B ogos awie stwo.  
W Watykanie, 8 wrze nia 2016 r. FRANCISZEK, papie .  

https://www.facebook.com/trojcowo/


KOPERTY PARAFIALNE 
Bardzo serdecznie zach camy                        

do korzystania z kopert.  Je li kto  
jeszcze si  formalnie nie zapisa                    

do parafii, prosz , aby jak najszybciej 
to uczyni . Mo na si  zapisa  nawet 

dzisiaj  w zakrystii.   
Korzystanie z kopert jest bardzo wa ne. Dla proboszcza, 
jest potwierdzeniem, e dana rodzina aktywnie uczestniczy 
w yciu parafii, dla rodziny jest u atwieniem otrzymania 
wszelakich za wiadcze , dla kurii jest dowodem, e parafia 
jest aktywna i parafianie bior  odpowiedzialno  za swoj  
wspólnot , a jest to bardzo wa ny sygna  szczególnie teraz, 
gdy w diecezji trwa reorganizacja. Dlatego jeszcze                
raz prosz  o u ywanie kopert.  

PARAFIALANY KONCERT KOL D 
Gor co zapraszamy na wi teczny 
Koncert Kol d, który odb dzie si  
w nast pn  niedziel  22 stycznia, 

po Mszy w. o godz. 12:15pm.  
W  koncercie wezm  udzia  

zespo y muzyczne Trójcowa.  

 

NIESZPORY WI TECZNE 
Zach camy do  uczestniczenia w nieszporach 
wi tecznych i zapraszamy na godz. 3:30pm  

w ka d  niedziel  do 2 lutego. 

POKWITOWANIE OFIAR ZA ROK 2016 
 

Nazwisko______________________________________________ 
 
Imi  ___________________________________________________ 
 
Adres _________________________________________________ 
 
________________________________________________________ 

 
Telefon _______________________________________________ 
 
Numer koperty     ____________________________________

ZMIANA ADRESÓW, ZAPISY DO PARAFII  
I ZA WIADCZENIA O Z O ONYCH OFIARACH 

Uaktualnione adresy i telefony s  niezwykle istotn  spraw  
dla prawid owego funkcjonowania biura 

parafialnego. Prosimy zatem naszych 
Parafian, którzy zmienili miejsce zami-

eszkania o podanie do biura parafialnego 
aktualnego adresu  i numeru telefonu. 

Zach camy te  tych, którzy ucz szczaj  
do naszego ko cio a, a nie s  zapisani  

do parafii, by dokonali zapisu.  
Parafianie, którzy potrzebuj  pokwitowania w celach 

podatkowych za ofiary z o one na ko ció  i remonty w roku 
2016 proszeni s  o wype nienie formy umieszczonej 
poni ej. W celu otrzymania za wiadczenia z parafii, 

poni sz  form  nale y wyci , wype ni  i zwróci  do biura 
parafialnego lub zakrystii z tygodniowym wyprzedzeniem.  

WIZYTA DUSZPASTERSKA - KOL DA 
Podtrzymujemy polski zwyczaj 
wizyty kol dowej, podczas 
której wypraszamy potrzebne 
aski dla domowników.  

Rodziny chc ce zaprosi  ksi dza 
na kol d  (niebieskie formularze 
s  dost pne pod chórem) 
p r o s i m y  o  p r z e k a z a n i e 
zg oszenia na kol d  wrzucaj c 
je do koszyka na sk adk  lub 
zostawiaj c w zakrystii. 

OP ATEK PARAFIALNY  
Serdecznie zapraszamy na Op atek 

Parafialny przygotowany przez Rodziców 
Ministrantów. Op atek odb dzie si  dzisiaj,  
15 stycznia, po Mszy w. o godz. 12:15pm 

w sali parafialne.  

MARSZ DLA YCIA 
15 stycznia w godz. 2:00-4:00pm 

organizowany jest ,,Marsz  
dla ycia’’ w Chicago - Downtown 

Chicago/ Federal Plaza (50 W. 
Adams w Chicago). 

MIESI CZNE SPOTKANIE 
W sobot , 21 stycznia,  

po Mszy w. o godz. 8:00am odb dzie si  
spotkanie M czyzn w. Józefa. 

SPOTKANIE DLA SENIORÓW 
W czwartek 19 stycznia zapraszamy: 
2:30pm - Wystawienie Naj w. Sakramentu 
3:00pm - Koronka do Mi osierdzia Bo ego 
3:15pm - Msza w.  
Po Mszy w. spotkanie w sali parafilanej. 

KONCERT MIETKA SZCZE NIAKA    
Sounds and Notes Fundation zaprasza na 

koncert promocyjny nowego albumu 
Mietka zcze niaka: „Nierówni”.  

Koncert odb dzie si  w sobot  21 
stycznia, godz. 7:00pm.  

DZIE  BABCI I DZIE  DZIADKA  
W tym tygodniu b dziemy obchodzi  

Dzie  Babci (21 stycznia) i Dzie  
Dziadka (22 stycznia). Pami tajmy  
w modlitwach o naszych babciach  

i dziadkach. 

RYCERZE MI OSIERDZIA BO EGO  
22 stycznia, Rycerze Mi osierdzia 

Bo ego zaprasza na 3:00pm - Godzina 
Mi osierdzia Bo ego i na 4:00pm - Msza 
w. Po Mszy w. odb dzie si   spotkanie 
formacyjne dla Rycerzy Mi osierdzia 
Bo ego i cz onków Kó  Koronkowych.  



 KALENDARZ 
PARAFIALNY  
NA ROK 2017 

Zach camy naszych parafian  
i go ci do nabycia nowego 

Kalendarza Parafialnego 2017.   
Dzi kujemy tym, którzy 

zaanga owani byli  
w redagowaniu kalendarza. 

LEKTORZY - 22 STYCZNIA 2017 
  8:00 J. Wudarczyk, M. Radzik, L. W grzyn 
10:00 A. Jó wiak, Z. Sacha, A. W odarczyk 
12:15 Bierzmowani 
  4:00 Rycerze Mi osierdzia Bo ego 
  8:00 M odzie  

Uroczysto  w. Bo ej Rodzicielki, 1 stycznia: $7,326.00 
Uroczysto  Objawienia Pa skiego, 8 stycznia: $5,543.00 

Fundusz remontu sali parafialnej: $163,171.00 
Fundusz remontu g ównych drzwi ko cio a: $53,032.00 

 

Wszystkim Parafianom,  
Przyjacio om i Go ciom  

dzi kujemy za z o one ofiary.  
Bóg zap a ! 

SKARBY TRÓJCOWA 
      Witam nowych parafian: Alicja 
Jozwik, Barbara i Janusz Gubala, 
Krystyna i Maksymilian Trusinski, Lidia  
i Mariusz Rzekec, Marta i Kevin Declet. 

Wszystkim yczymy  
Bo ego b ogos awie stwa.                         

PIELGRZYMKA Z OKAZJI 1000 LECIA  
OBJAWIE  FATIMSKICH 

      Portugalia, Hiszpania, Francja 
24.05-04.06.2017 

Fatima, Lizbona, Porto, Braga, 
Santiago de 

Compostella, 
Burgos, Lourdes, 

Saragossa, Montserrat, Costa Brava, 
Barcelona, Toledo, Madryt. Koszt 

Pielgrzymki: $2550. Kontakt: parafia w. 
Trójcy 773 489 4140, Czarek 630 292 3332, 
pe ny program na stronie ww.trojcowo.com. 

Zapisy do ko ca stycznia. 

ZAPOWIEDZI PRZED LUBNE   
Do Sakramentu Ma e stwa przygotowuj  si :  

Jack O’Brien i Anna Krempa (I). 

XV  OTWARTE POLONIJNE MISTRZOSTWA 
DZIECI I M ODZIE Y W SZACHACH 

29 stycznia, o godz. 10:00am,                 
w budynku Polskiej Szko y 

Sobotniej im. Trójcy w., 1135 
N. Cleaver St., Sekcja 

Szachowa Stowarzyszenia 
Emigracji Polskiej organizuje  
Polonijne  Mistrzostwa Dzieci   

i M odzie y w Szachach. Turniej szachowy rozgrywany 
b dzie systemem szwajcarskim (nikt nie odpada). Wpisowe 
$10. Zg oszenia i informacje: 312 441 9763 lub  lub  przed 
zawodami.  Informujemy, e uczestnicy mistrzostw maj  

mo liwo  uczestnictwa we Mszy w. na Trójcowie o godz. 
8:00am i 4:00pm. Serdecznie zapraszamy! 

DZIECI CA ORKIESTRA 
Zespó  Muzyczny zaprasza dzieci i m odzie  

graj c  na instrumentach d tych lub 
smyczkowych. Próby w niedziele po Mszy  

o 12:15pm w budynku Polskiej Szko y 
Sobotniej.  Prowadzi Konrad Pawelek. 

Zainteresowani proszeni  
o kontakt: 847 532 8788  

lub email: musicservices123@gmail.com. 



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. Anna  
4. Dzi ci cy Biblijny Kr g Filmowy - II niedziela miesi ca, 

godz. 2:00pm, w bibliotece Szko y Polskiej.                    
Prowadzi s. Anna  

5. 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 

6. Dzieci ca Sekcja Szachowa - sobota, godz.1:00-3:00pm. 
Prowadzi Jan Góra 

7. Jerycho Ró a cowe - I pi tek miesi ca, godz. 9:00pm. 
Odpowiedzialna Danuta Grabiec 

8. Katecheza dla doros ych - niedziela w Adwencie i Wielkim 
Po cie, godz.11:15pm. Prowadzi ks. Proboszcz 

9. Ko a ywego Ró a ca - I sobota miesi ca, godz. 6:30pm. 
Odpowiedzialni ks. Proboszcz i Mira Radzik 

10. Kontraktorzy - odpowiedzialny Bogdan Ogórek 
11. Kr g biblijny - pi tek, godz. 8:15pm.                          

Prowadzi ks. Wojciech  
12. Instytut Dziedzictwa Polskiego - 3 niedziela miesi ca -                  

po Mszy w. o godz. 4:00pm. Prowadzi Alfred Karwowski 
13. 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 Kandefe 
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                                      

• Studencka i Starsza - niedziela, godz. 6:00pm. Prowadzi 
ks. Adam          

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. Anna  

22. Pos uga w kawiarence - odpowiedzialna Helena 
czy ska 

23. Rada Finansowa - Przewodnicz cy Jan Kandafer 
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 ks. Adam i 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: Pawe  Magrys 
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 
15 stycznia 2017 - II Niedziela Zwyk a 
  8:00 O zdrowie dla Heleny 
  8:00 ++Lucyna P awecka i Witold Stolarski 
10:00 O zdrowie i Bo e b ogos awie stwo dla Zofii i Kazimierza  
 w rocz. lubu 
10:00 ++W adys awa Kubisztal w 10 rocz. mierci  
 i Stanis aw Kubisztal 
12:15 Dzi kczynna z ok. 5 urodzin Jasia Pr dki 
12:15 +Jan Bielanski 
  4:00 +Maria Graca w 22 rocz. mierci 
  8:00 Dzi kczynna z pro b  o Bo e b og. dla Bo eny  
 i Roberta Wasilewskich z ok.33 rocz. lubu   
 oraz o Bo e b og. dla Zosii Wasilewskiej z ok. urodzin 
 

16 stycznia 2017 - Poniedzia ek 
8:00 Za ywych i zmar ych parafian 
8:00 Dzi kczynna 
8:00 +Helena Brzezinski 
 

17 stycznia 2017 - Wtorek, w. Antoniego, opata 
8:00 O opiek  Matki Naj w. i wszelkie aski dla wnuka 
 Natana Michalczuka intencja od dziadka 
8:00 ++Tadeusz Kaganek, Stanis aw i Józef Kowalewski, 
 Serfina i Warc aw adzi ko 
8:00 +Bogus aw Mularczyk 

18 stycznia 2017 - roda, w. Józefa Sebastiana Pelczara 
8:00 O szcz liw  operacj  dla Antoniego 
8:00 O Bo e b ogos awie stwo dla rodziny Lori Kwolek 
8:00 Intencja wolna 
7:30 INTENCJE ZBIOROWE 
 

19 stycznia 2017 - Czwartek  
8:00 Intencja wolna 
8:00 Intencja wolna 
8:00 Intencja wolna 
3:15 Msza dla Seniorów 
 

20 stycznia 2017 - Pi tek  
8:00 Intencja wolna 
8:00 Intencja wolna 
8:00 Intencja wolna 
7:30 +Stanis aw B dkowski 
 

21 stycznia 2017 - Sobota, w. Agnieszki 
8:00 O zdrowie i Bo e b ogos awie stwo dla Jana 
 Skinderowicz z okazji 80 urodzin 
8:00 Dominik Binert 
8:00 +Czes awa Judycka 
 

22 stycznia 2017 - III Niedziela Zwyk a 
  8:00 O szcz liwe rozwi zanie dla Justyny oraz o Bo e 
 b ogos awie stwo z ok. urodzin 
  8:00 +Józefa Gromko w 3 rocz. mierci 
10:00 +Wanda Gago w 16 rocz. mierci 
10:00 ++Czes aw Janik, Jan i Emilia Czuba 
12:15 Dzi kczynna z pro b  o dalsze b ogos awie stwo dla 
 Jerzego i Wiolety Krawczyków z ok. 36 rocz. lubu 
12:15 O Bo e b ogos awie stwo i opiek  MB dla Wiktorii 
 Kry ciak z ok. 9 urodzin 
  4:00 Przez wstaw. MB Mi osierdzia za ywych  
 i zmarlych Rycerzy Mi osierdzia B. i cz onków Kó  
 Koronkowych, ksi dza opiekuna i ich rodzin 
  8:00 W intencji ofiarodawców 


