BIULETYN NIEDZIELNY

KOŚCIÓŁ PW. ŚWIĘTEJ 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

BIURO PARAFIALNE CZYNNE:
Od poniedziałku do piątku: od 9:00am do 1:00pm
oraz od 2:00pm do 5:00pm.
W soboty i niedziele biuro jest nieczynne.
MSZE ŚW. NIEDZIELNE: 8:00am, 10:00am, 12:15pm,

4:00pm, 8:00pm
MSZE ŚW. W TYGODNIU: pon - pt 8:00am, w każdą środę i
piątek o 7:30pm,w sobotę o 8:00, w Pierwszy Czwartek miesiąca o 7:30pm, w Pierwszą Sobotę miesiąca o 6:30pm.
NABOŻEŃSTWA:
•
•
•
•
•
•

•

Nabożeństwo do św. Józefa - środa, po Mszy o godz. 8:00am
Nowennna do MBN Pomocy - środa, o godz. 7:30pm
Godzinki do NMP - niedziela, o godz. 7:30am
Godzina Miłosierdzia: piątek i niedziela - o godz. 3:00pm
Nabożeństwo do św. Charbela - Czwartek przed I piątkiem
miesiąca o godz. 6:30pm
Sakrament pojednania i pokuty - I piątek miesiąca 6:30pm
nabożeństwo uwielbienia z prośbą o uzdrowienie po Mszy
św. o godz. 7:30pm
Nabożeństwo Maryjne z procesja światła - I sobota miesiąca
o godz. 6:30pm

strona internetowa: www.trojcowo.com
Duszpasterstwo prowadzą Księża Chrystusowcy:
Ks. Andrzej Totzke SChr - Dyrektor
Ks. Krzysztof Janicki SChr - Asystent
Ks. Mariusz Lis SChr - Asystent
Siostry Misjonarki Chrystusa Króla (773 227 9826)
Sr. Agnieszka Kortiak MChR
Sr. Gertruda Szymańska MChR
Sr. Hiacynta Ratajczak MChR
Organista - Mariusz Pluta tel. 773 640 1379
SAKRAMENT CHRZTU ŚWIĘTEGO: w II niedzielę
miesiąca podczas Mszy św. o godz. 10:00am i IV niedzielę
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.
SAKRAMENT POKUTY I POJEDNANIA: każda sobota
od 4:00pm do 5:00pm oraz 30 minut przed każdą Mszą św.
DUSZPASTERSTWO CHORYCH: w każdy Pierwszy
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.

10 lutego 2019 - V Niedziela Zwykła

Grzeszny Izajasz, grzeszny Piotr i tylu innych grzesznych ludzi zostało wezwanych do głoszenia wielkiego
planu Pana Boga wobec każdego człowieka. Święty Bóg pragnie komunii z grzesznym człowiekiem
i nieustannie podejmuje wysiłki, aby zyskać jego pozytywną odpowiedź. Cuda i wizje zadziwiają i pociągają,
katastrofy budzą lęk, ale nic nie przymusi wolnego serca do podjęcia ostatecznej decyzji. To piękne i zarazem
przerażające, że nikt za nas nie podejmie decyzji. Sam muszę zdecydować, co zrobić z nieustannym Bożym
wołaniem. Dzisiaj mam kolejną szansę na podjęcie dobrej decyzji.
Wystarczy uważnie słuchać i dać się zaprosić.
Chrystusowego wezwania skierowanego dzisiaj do Szymona Piotra : „wypłyń na głębię” nie możemy
interpretować jako wezwania skierowanego tylko do nielicznych. Pan zaprasza nas wszystkich, abyśmy
z zaufaniem wypłynęli na głębiny wiary. Każdy z nas zaproszony jest do głębokiego życia duchowego.
Oby udział w niedzielnej Eucharystii na nowo rozpalił w nas ducha odważnego podążania za Mistrzem.
ks. Andrzej Totzke, SChr - proboszcz

FRAGMENT ORĘDZIA
PAPIEŻA FRANCISZKA
NA XXVII ŚWIATOWY DZIEŃ
CHOREGO 2019
„Darmo otrzymaliście,
darmo dawajcie”
Drodzy Bracia i Siostry,
Są to słowa wypowiedziane przez Jezusa, gdy wysłał
apostołów do szerzenia Ewangelii, aby Jego Królestwo było
propagowane przez gesty bezinteresownej miłości.
Z okazji XXVII Światowego Dnia Chorego, który w sposób
uroczysty będzie obchodzony w Kalkucie w Indiach dnia 11
lutego 2019 roku, Kościół – Matka wszystkich swoich dzieci,
zwłaszcza słabych – pamięta, że gesty wielkodusznego daru,
jak te Miłosiernego Samarytanina, są najbardziej wiarygodną
drogą ewangelizacji. Opieka nad chorymi wymaga
profesjonalizmu i czułości, bezinteresownych gestów,
niezwłocznych i prostych, jak zwyczajny dotyk, poprzez które
daje się odczuć drugiemu, że jest „ważny”. Życie jest darem od
Boga, jak napomina święty Paweł: „Cóż masz, czego byś nie
otrzymał?”. Egzystencja, właśnie dlatego, że jest darem, nie
może być uważana za zwykłe posiadanie czy prywatną
własność, zwłaszcza w obliczu zdobyczy medycyny
i biotechnologii, które mogłyby doprowadzić człowieka do
ulegnięcia pokusie manipulowania „drzewem życia” .
W obliczu kultury odrzucenia i obojętności chciałbym
stwierdzić, że dar powinien być uznany za paradygmat zdolny
do przeciwstawienia się indywidualizmowi i współczesnemu
rozdrobnieniu społecznemu, do poruszenia nowych więzi
i różnych form współpracy ludzkiej między narodami
i kulturami. Nie może to być zredukowane do zwyczajnego
przekazania jakiejś własności lub przedmiotu. Różni się ono od
dawania właśnie dlatego, że zawiera dar z siebie i zakłada
pragnienie utworzenia więzi. Ta świadomość przynagla nas do
działania odpowiedzialnego i przemyślanego, mając na uwadze
dobro, które jest jednocześnie osobiste i wspólne.
Na okoliczność uroczystej celebracji w Indiach chciałbym
z radością i podziwem przypomnieć postać Świętej Matki
Teresy z Kalkuty, wzorca miłości, która uwidoczniła miłość
Boga wobec ubogich i chorych. Dziękuję i wspieram Was
wszystkich zawierzam Maryi,Uzdrowieniu chorych.
Niech nam pomaga dzielić się darami otrzymanymi w duchu
dialogu i wzajemnego przyjęcia, abyśmy żyli jak bracia i
siostry, uważni na potrzeby jedni drugich, abyśmy wiedzieli,
jak dawać z sercem hojnym i uczyli się radości z
bezinteresownej służby. Z miłością zapewniam wszystkich o
mojej bliskości w modlitwie i z serca udzielam Apostolskiego
Błogosławieństwa.
Franciszek
LECTIO DIVINA
Zapraszamy w każdą niedzielę po Mszy św.
o godz. 4:00pm, do udziału w rozważaniu
Słowa Bożego, które chce przemienić
nasze życie.
Jest możliwość zakupienia u p. Danuty Grabiec,
płyta DVD „Nowa jakość życia”.

POŚWIĘCENIE OBRAZU BŁ. MICHAŁA SOPOĆKI
I DZIEŃ CHOREGO NA TRÓJCOWIE
17 lutego - niedziela
3:00pm - Godzina Miłosierdzia Bożego
4:00pm - Msza św. namaszczeniem chorych
i poświęcenie obrazu bł. Michała Sopoćki
5:00pm - Poczęstunek w sali pod kościołem

* podczas Mszy św. będzie można usłyszeć nagranie
z oryginalnym głosem bł. Michała Sopoćki
bł. Michale Sopoćko - módl się za nami!
Do udziału we Mszy św. szczególnie
zapraszamy chorych.
Serdecznie prosimy o pomoc
wszystkim chorym,
niepełnosprawnym, seniorom
w dotarciu do naszej świątyni.
Na zakończenie projekcja filmu
Lecha Dokowicza
pt. „Ufam Tobie”.

NIEDZIELA - 3 MARCA 2019

PIELGRZYMKA DO LIBANU
13 - 23 maja, 2019
„Śladami św. Charbela”
Opiekunami duchowymi
pielgrzymki będą
ks. Andrzej Totzke, SChr
oraz ks. Andrzej Maślejak, SChr.
W Libanie odwiedzimy miejsca
związane z życiem św. Charbela:
dom rodzinny, pustelnię gdzie
mieszkał święty, uczestniczyć
będziemy w procesji do grobu świętego i w spotkaniach
z osobami, które zostały uzdrowione za jego
wstawiennictwem. Zobaczymy również biblijny Sydon
i Tyr, oraz inne miejsca starożytnej kultury fenickiej.
Informacja i zapisy pod numerem
(630) 292-3332

LECTIO DIVINA,
V Niedziela Zwykła
„Dbać o głębię w relacji z Jezusem”
Łk 5,1 - 11
* Stanę w tłumie ludzi, który ciśnie się
do Jezusa, aby Go słuchać
* Czy często słucham Jezusa? Czy jest we mnie potrzeba i
pragnienie Jego Słowa? Co przeważa: pragnienie czy nuda,
świeżość czy rutyna?
* Jezus zawsze przemawia do konkretnego człowieka,
zwraca się po imieniu. Co mogę powiedzieć o mojej
osobistej więzi z Jezusem?
*”Wypłyń na głębię”... Będę wsłuchiwał się przez dłuższy
czas w te słowa, aby odkryć ich sens. Jezus zaprasza mnie
do głębszego życia, do głębszej więzi.
* Szymon Piotr w obecności tłumów spełnia życzenie
Jezusa, które po ludzku wydaje się naiwne.
* Spróbuje wyobrazić sobie siebie na miejscu Szymona.
Czy potrafię słuchać i rozeznawać wolę Jezusa na co dzień?
Czy potrafię słuchać na modlitwie?
* Przypadnę Jezusowi do kolan i wyznam Mu moją
grzeszność i małość. Poproszę Go, aby uczył mnie
rozeznawać i przyjmować Jego wolę. Będę powtarzał:
„Chcę iść za Tobą dokądkolwiek się udasz”.

8:00 A. Bakowska, S. Ochwat, M. Włudyka
10:00 M. Silezin, R. Koczwara, Z. Sacha
12:15 T. Wasąg, M. Kędryna, J. Kałużna
4:00 Rycerze Miłosierdzia
8:00 Młodzież

SKARBY TRÓJCOWA
W naszej wspólnocie witamy nowych
parafian:
Alia & Marcin Gwizdala
Niech dobry Bóg udziela im swych łask pośród nas!
Witamy w naszej wspólnocie nowo
ochrzczone dziecko:
Avi Anil Aggarwal
Niech z pomocą swoich rodziców wzrasta
w wierze.
IV Niedziela Zwykła - 3 lutego
I składka: $5,440
II składka: Remont sali parafialnej: $7,139
Wszystkim Parafianom, Przyjaciołom i Gościom
dziękujemy za złożone ofiary. Bóg zapłać!

GRUPY PARAFIALNE
1. Anawim - odpowiedzialna Teresa Mirabella
2. Chór „Śpiewajmy Panu” - piątek, godz. 8:30pm. Prowadzą
Eliza i Arkadiusz Góreccy
3. „Dzieci Pana Boga” (Schola) - wtorek, godz. 6:15pm.
Prowadząca s. Agnieszka
4. Duc in Altum - niedziela, godz. 6:00pm - spotkania
młodzieży studenckiej i pracującej
5. Dziecięce Koła Żywego Różańca - I niedziela miesiąca,
godz. 1:00pm. Odpowiedzialni ks. Krzysztof , Małgorzata
Skowrońska, Agnieszka Bigos, Agnieszka Wolan
6. Dziecięca Sekcja Szachowa - sobota, godz.1:00-3:00pm.
Prowadzi Jan Góra
7. Drużyny ZHP - soboty po zajęciach polskiej szkoły;
kapelan ks. Proboszcz, opiekun: Kajetan Ochwat
8. Jerycho Różańcowe - I piątek miesiąca, godz. 9:00pm.
Odpowiedzialna Danuta Grabiec
9. Katecheza dla dorosłych: Lectio Divina - w każdą
niedzielę, godz.5:00pm.
10. Koła Żywego Różańca - I sobota miesiąca, godz. 6:30pm.
Odpowiedzialni ks. Proboszcz i Mira Radzik
11. Kontraktorzy - odpowiedzialny Bogdan Ogórek
12. Instytut Dziedzictwa Polskiego - 3 niedziela miesiąca po Mszy św. o godz. 4:00pm. Prowadzi Alfred Karwowski
13. Lajkonik
• I i II 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
14. Lektorzy - odpowiedzialny ks. Krzysztof
15. Marszałkowie - odpowiedzialny Jan Kandefer
16. Mężczyźni św. Józefa - I środa miesiąca, godz. 7:30pm.
Prowadzi ks. Proboszcz
17. Ministranci - sobota godz. 1:00pm.Prowadzi ks. Krzysztof
• Ministranci z rodzinami - I czwartek miesiąca, godz.
6:30pm.
• Ministranci - piłka nożna - poniedziałek, godz. 6:30pm.
18. Młodzież
• Laboratorium wiary - II niedziela miesiąca po Mszy o
godz. 10:00am i trzecia środa 8:30pm. Prowadzi ks.
Krzysztof
19. Orkiestra Dęta „Trójcowo” - niedziela, godz. 11:30am.
Prowadzi Kazimierz Murzański
20. Polska Szkoła im. Trójcy Świętej - sobota, godz. 9:001:15pm. Prezydent - ks. Proboszcz; Dyrektor - Maria Baran
21. Polski Program Katechetyczny - niedziela,
godz. 11:00pm -1:00pm. Koordynator - s. Agnieszka
22. Rada Finansowa - Przewodniczący Jan Kandefer
23. Rada Parafialna - Przewodniczący Robert Wasilewski
24. Rycerze Miłosierdzia Bożego - II niedziela, godz. 3:00pm
i IV niedziela miesiąca spotkanie formacyjne, godz. 5:00pm.
Prowadzi Danuta Grabiec.
25. Seniorzy - III czwartek miesiąca, godz. 2:30pm.
Opiekunowie: ks. Mariusz i Stanisława Ochwat
26. Stowarzyszenie Emigracji Polskiej - I środy, godz.
6:00pm-7:00pm; sobota, godz. 12:00pm-4:00pm; niedziela,
godz. 11:45pm. Odpowiedzialny - Andrzej Zgiet
27. Wolontariusze - odpowiedzialna Anna Kanas
28. Wspólnota „Jezus z Nami” - piątek, godz. 8:15pm.
Opiekun ks. Proboszcz, Lider: Lucyna Czyszczon
29. Wspólnoty Domowego Kościoła
30. Wspólnota „Rodziny Trójcy Świętej” - II niedziela
miesiąca, godz. 1:30pm. Prowadzi ks. Krzysztof
31. Zespół młodzieżowy - niedziela, godz. 6:00pm.
Prowadzi ks. Krzysztof
32. Zespół „Vox Domini” - niedziela, godz. 6:00pm.
Prowadzi Marzena Włosek
33.Wspólnota AA - poniedziałki, godz.8:30pm, sala kard.
Hlonda

INTENCJE MSZALNE
10 lutego - V Niedziela Zwykła
8:00 INTENCJE ZBIOROWE
10:00 O Boże błog., potrzebne łaski oraz wytrwanie w
powołaniu dla Michała Roguckiego
10:00 + Zdzisław Kisielewski
12:15 ++ Anna i Wincenty Sproch
4:00 O Boże błog. i potrzebne łaski dla Katarzyny i
Cezarego Łodzińskich
4:00 + Genowefa Łój - 11. Msza św. gregoriańska
8:00 ++ Stanisław i Stanisława Mazur w rocznicę śmierci

11 lutego - Poniedziałek, NMP z Lourdes, Światowy
Dzień Chorego
8:00 O dary Ducha Świętego i uzdrowienie dla Patrycji i
potrzebne łaski dla niej i jej rodziny
8:00 + Mieczysław Strycharz
8:00 + Genowefa Łój - 12. Msza św. gregoriańska
12 lutego - Wtorek,
8:00 O Boże błog. dla parafian, a dla zmarłych o życie
wieczne
8:00 + Antoni Ruszczyński - 4 rocznica śmierci
8:00 + Genowefa Łój - 13. Msza św. gregoriańska

13 lutego - Środa,
8:00 + Marsha Clennon
8:00 + Genowefa Łój - 14. Msza św. gregoriańska
7:30 INTENCJE ZBIOROWE

14 lutego - Czwartek, Św. Cyryla i Metodego
8:00 + Helena Brzeziński
8:00 + Genowefa Łój - 15. Msza św. gregoriańska

15 lutego - Piątek, bł. Michała Sopoćko
8:00 + Władysława Michalczuk - 17 rocznica śmierci,
intencja od syna Johna
8:00 + Mieczysław i Monika Czerepowie
8:00 + Genowefa Łój - 16. Msza św. gregoriańska
7:30 + Edmund Sąsiadek - 11 rocznica śmierci

16 lutego - Sobota,
8:00 O Boże błog. i zdrowie dla Janusza Stelmacha z okazji
urodzin
8:00 + Genowefa Łój - 17. Msza św. gregoriańska

17 lutego - VI Niedziela Zwykła
8:00 INTENCJE ZBIOROWE
10:00 ++Tadeusz Kaganek, Genowefa i Krystyna Pasterskie,
ks. Edward Lis
12:15 + Maria Sosiński
12:15 + Władysława Ozga
4:00 + Genowefa Łój -18. Msza św. gregoriańska
8:00 + Marsha Clennon

