
KO CIÓ  PW. WI TEJ 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 

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 

22 stycznia 2017 - III 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. 

Program „Odnów mój Ko ció ” wkracza w kolejn  faz . 
 
Drodzy Parafianie i Przyjaciele Trójcowa od wielu miesi cy w archidiecezji chicagowskiej 
realizowany jest program ”Odnów mój Ko ció ”. Sam tytu  nawi zuje do wizji w. Franciszka,               
w której to biedaczyna z Asy u us ysza  pro b  Jezusa, aby odnowi  Ko ció . Na pocz tku w. 
Franciszek mylnie zrozumia , e chodzi o o remont zaniedbanego budynku kaplicy, potem  jednak 

zorientowa  si , e Jezus zaprasza go do wa niejszej misji odnowa wspólnoty ca ego Ko cio a. 
Kardyna  Cupich dostrzega potrzeb  podj cia si  podobnego zadania w archidiecezji chicagowskiej, 
dlatego zobowi za  wszystkie parafie, misje i szko y do w czenia si  w program „Odnów mój 
Ko ció ”. 

Zasadniczym celem tych dzia a  ma by  o ywienie duchowe parafii w archidiecezji. Jednym z wa nych elementów, 
które maj  do tego doprowadzi  jest wspó praca mi dzy parafiami w ramach, tzw. grup parafii. 
Po spotkaniach, rozmowach i dyskusjach w których wzi li udzia  równie  przedstawiciele naszej misji, Trójcowo 
tworzy grup  z nast puj cymi parafiami: Matki Boskiej Anielskiej, w. Jadwigi, w. Jana Kantego,               
w. Stanis awa Kostki i w. Alojzego. 

W dzisiejszym li cie, który jest czytany we wszystkich parafiach archidiecezji, kardyna  Cupich wyja nia na czym 
powinna polega  wspó praca parafii w ramach tych grup. Pragnieniem kardyna a Cupicha jest to, aby my otwieraj c si  
na inne parafie, dzielili si  z innymi swoimi talentami. Dla nas jest to ogromna szansa, aby pozna  bogactwo parafii, 
które do niedawna by y wspólnotami polonijnymi, a dzisiaj realizuj  swoj  misj  w ramach Ko cio a lokalnego. 
Prosz  wszystkich o modlitw , aby wspó praca mi dzy naszymi parafiami przyczyni a si  do duchowej odnowy naszych 
wspólnot. 
ks. Andrzej Totzke SChr, proboszcz 

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


PARAFIALANY KONCERT KOL D 
Gor co zapraszamy  

na wi teczny Koncert 
Kol d, który odb dzie si  

dzisiaj, 22 stycznia,  
po Mszy w. o godz. 

12:15pm.  
W  koncercie wezm  

udzia  zespo y muzyczne 
Trójcowa.  

RYCERZE MI OSIERDZIA BO EGO  
Dzisiaj Rycerze Mi osierdzia Bo ego 

zapraszaj  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.  

POZNAJ NASZYCH NOWYCH WI TYCH 
Józef Melchior (Giuseppe Melchiore) 
Sarto, pó niejszy papie  Pius X, urodzi  si  
2 czerwca 1835 r. w Riese ko o Wenecji 
jako drugi z dziesi ciorga dzieci w ubogiej 
rodzinie miejskiego pos a ca i szwaczki. 18 
wrze nia 1858 r., w wieku 23 lat,                

za specjaln  dyspens  papiesk  – poniewa  brakowa o mu 
o miu miesi cy do wieku wymaganego przez prawo 
kanoniczne – otrzyma  wi cenia kap a skie i pos ugiwa  
jako ksi dz parafialny a  do listopada 1875 r., kiedy                
to dzi ki swoim wybitnym zdolno ciom pasterskim                
i administracyjnym zosta  mianowany kierownikiem 
duchowym seminarium i kanclerzem achidiecezji. Funkcje 
te sprawowa  do otrzymania sakry biskupiej w 1884 r. Przez 
nast pnych dziewi  lat by  biskupem Mantui; pó niej 
otrzyma  biret kardynalski i zosta  patriarch  Wenecji. 
Zajmuj c coraz wy sze stanowiska w hierarchii ko cielnej, 
Józef Sarto zawsze pami ta  o najubo szych, rozdaj c 
ja mu n  i wielkodusznie pozostawiaj c sobie niewiele, 
albo zgo a nic z rzeczy materialnych. Cz sto mawia : 
„Urodzi em si  ubogi, y em w ubóstwie, i pragn  umrze                
w ubóstwie”. 
W 1903 r. zmar  papie  Leon XIII i zwo ano konklawe, aby 
wybra  jego nast pc . 4 sierpnia wybór pad  na kardyna a 
Sarto, który jako 255. papie  obra  imi  Pius (‘pobo ny’)                
i motto Omnia instaurare in Christo (‘Odnowi  wszystko              
w Chrystusie’). Aby zrealizowa  motto swego pontyfikatu, 
papie  Pius X zach ca  wiernych do wielkiej pobo no ci 
eucharystycznej oraz cz stego przyjmowania Komunii w.; 
obni y  tak e wiek, w którym dzieci mia y po raz pierwszy 
przyst powa  do tego Sakramentu, do 7 lat. 
Oprócz zaanga owania w odnow  eucharystyczn , Pius X 
walczy  zawzi cie z modernizmem, jednym z najwi kszych 
b dów, jakie wtedy zagra a y Ko cio owi wi temu. 
Jednym z narz dzi tej heroicznej walki by a Przysi ga 
antymodernistyczna, wyznanie wiary og oszone 1 wrze nia 
1910 r. motu proprio „Sacrorum antistitum”, jakie 
obowi zani byli sk ada  wszyscy kandydaci do wi ce  
wy szych, spowiednicy, kaznodzieje, proboszczowie, 
kanonicy, beneficjaci, prze o eni zakonni, profesorowie                
w seminariach i zakonach, urz dnicy kurii biskupiej, s dów 
ko cielnych i kongregacji rzymskich. 
Pius X zmar  20 sierpnia 1914 r., w kilka miesi cy                
po wybuchu I wojny wiatowej, pogr ony w wielkim 
smutku z powodu olbrzymich nieszcz , jakie wkrótce 
mia a wycierpie  ca a ludzko . Przypomniano wówczas 
jego s owa: „Z rado ci  odda bym ycie, aby oszcz dzi  
moim biednym dzieciom tych straszliwych cierpie ”.                
W 1954 r. zosta  kanonizowany przez Ojca w. Piusa XII.  

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: 312 451 9763, email: 
polonchess@yahoo.com  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  

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

Zainteresowani proszeni s o kontakt:  
847 532 8788 lub email: 

musicservices123@gmail.com. 



II Niedziela Zwyk a, 15 stycznia: $5,712.00 
Fundusz remontu sali parafialnej: $163,171.00 

Fundusz remontu g ównych drzwi ko cio a: $54,832.00 
 

Wszystkim Parafianom,  
Przyjacio om i Go ciom  

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

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) prosimy  
o przekazanie zg oszenia na kol d  
wrzucaj c je do koszyka na sk adk  
lub zostawiaj c w zakrystii. 

LEKTORZY - 29 STYCZNIA 2017 
  8:00 B. Pys, E. D browski, A. Bielanski 
10:00 A. Karwowski, P. Król, Z. Sacha 
12:15 K. Jab o ska, T. Was g, M. K dryna 
  4:00 Rycerze Mi osierdzia Bo ego 
  8:00 M odzie  

ZAPOWIEDZI PRZED LUBNE   
Do Sakramentu Ma e stwa przygotowuj  si :  

Jack O’Brien i Anna Krempa (II). 

ADORACJA NAJ WI TSZEGO SAKRAMENTU  
„Przyjdzie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni  

i obci eni jeste cie”.  
Zapraszamy i gor co zach camy  

do uczestnictwa w Godzinie Mi osierdzia  
od godz. 3:00pm do 4:00pm  

przed wystawionym Naj w Sakramentem   
w ka dy pi tek i niedziel  oraz do adoracji  

w ka dy pi tek od 4:00pm do 7:00pm. 

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. 

 

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

w ka d  niedziel  do 2 lutego. 

ZMIANA W SK ADZIE RADY PARAFIALNEJ 
 Po kilku latach owocnej pos ugi Panowie: Ludwik 
Drozdowski, Jan Koszyk i Jan Wudarczyk podj li decyzj          
o rezygnacji z cz onkowstwa w Radzie ParAfialnej.                     
W imieniu wszystkich parafian pragn  podziekowa                     
im za wieloletni  pos ug  i polecam ich Bogu przez 
wstwiennictwo Matki Przenaj wi tszej i w. Józefa. 
Do Rady Parafialnej, z wyboru proboszcza, do czyli 
Panowie Micha  K dryna i Piotr Majewski. Obecnie                   
do Rady Parafialnej oprócz ksi y i sióstr nale : Robert 
Wasilewski - przewodnicz cy, El bieta Majchrowska - 
sekretarz oraz Maria Baran, Maria Grzebie , Maria Wójcik, 
Andrzej Blizi ski, Piotr Labuda, Zbigniew Sacha i  Andrzej 
Wójtowicz. Wszystkich cz onków Rady Parafialnej 
powierzam Waszej modlitwie. Proboszcz  

POKWITOWANIE OFIAR ZA ROK 2016 
 

Nazwisko______________________________________________ 
 
Imi  ___________________________________________________ 
 
Adres _________________________________________________ 
 
________________________________________________________ 

 
Telefon _______________________________________________ 
 
Numer koperty     ____________________________________



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 
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 
12:15 O Bo e b ogos awie stwo dlo Muzeum Polskiego  
  w 80 rocznic  otwarcia 
  4:00 Przez wstaw. MB Mi osierdzia za ywych  
 i zmar ych Rycerzy Mi osierdzia B. i cz onków Kó  
 Koronkowych, ksi dza opiekuna i ich rodzin 
  8:00 W intencji ofiarodawców 
 

23 stycznia 2017 - Poniedzia ek 
8:00 Za ywych i zmar ych parafian 
8:00 +ks. Adam Barcz 
8:00 O powrót do zdrowia dla Marceli Bartnik 
 

24 stycznia 2017 - Wtorek, w. Franciszka Salezego 
8:00 O Bo e b ogos awie stwo i potrzebne aski  
 dla anety w dniu urodzin 
8:00 +Jan Ga uszkiewicz 
8:00 +Dariusz Maziarka 
 

25 stycznia 2017 - roda, Nawrócenie w. Paw a  
8:00 O szcz liwy przebieg operacji dla Antoniego 
 Kowalskiego i szybki powrót do pe ni si  
7:30 INTENCJE ZBIOROWE 
 

26 stycznia 2017 - Czwartek, w. Tymoteusza i Tytusa 
8:00 O szcz liwy przebieg operacji dla Antoniego 
 Kowalskiego 
8:00 ++Stanis aw i Ludomira Smole scy 
8:00 +Stanis awa Kwiecie  
 

27 stycznia 2017 - Pi tek, b . Jerzego Matulewicza 
8:00 O powrót do zdrowia i potrzebne aski dla Antoniego 
 Kowalskiego oraz szcz liwy przebieg operacji  
 dla niego 
8:00 ++Lucjan i Leokadia Wi niewscy w 12 rocz. mierci 
7:30 +Stanis aw B dkowski 
 

28 stycznia 2017 - Sobota, w. Tomasza z Akwinu 
8:00 Intencja wolna 
 

29 stycznia 2017 - III Niedziela Zwyk a 
  8:00 O zdrowie i Bo e b ogos awie stwo dla Micha a  
 z okazji urodzin 
  8:00 Dzi kczynna z pro b  o Bo e b ogos awie stwo  
 dla Zofii i Henryka z okazji 46 rocz. lubu 
10:00 O Bo e b ogos awie stwo dla kasi Zakrzewskiej  
 z okazji urodzin 
10:00 ++Tadeusz Kaganek, Stanis aw Achimowicz, Anna  
 i Zygmunt Achimowicz 
12:15 O Bo e b ogos awie stwo i potrzebne aski  
 dla Samuela z okazji 10 urodzin 
12:15 O Bo e b ogos awie stwo i potrzebne aski  
 dla S awka z okazji urodzin 
  4:00 +W adys awa Skinderowicz i zmarli z rodziny 
  8:00 +Grzegorz Chruszczyk 


